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الملخص:
يشكل الكاريكاتور باعتباار نساقا تواصاليا ،خطاباا رمزياا يضامر الالئال قيقونياة وقلسانية،
فهو يستمال ماالته اإليحائية من الحالث باعتبار العاماة لالتصاال البصار  ،تجساال مقتطفاا مان

المحيط المالرك ،ويجنح هذا الخطاب إلى مقاربة التحوالت السياساية المحلياة والالولياة الراهناة.
تبحااث الال ارسااة ضاامن هااذا الساياق فاام موضااوث تما الت الخطاااب الكاريكاااتور  ،التاام تتك ا

حول الحراك الشعبم فم الجزائر ،إذ تعتمال الالراسة فم جزئها التطبيقم على تحليل عيناة مان

كاريكااتور هشـام بابـا أحمـد(المعارو

باالسام المساتعار  ،(le Hicوالتام تاتالءم ما موضاوث

وفت ارل الال ارسااة تحلاايال ساايميولوجيا وفااق مقاربااة روالن بـــارت ،بهااال

التعاار علااى تم ا الت

الحراك الشعبم فم الجزائر.
توصا الت الال ارس ااة إل ااى ل ااالرل الخط اااب الكاريك اااتور عل ااى بن اااء تما ا الت تجسا اال بعا ا

مكتس اابات الحا اراك الشا اعبم بطريق ااة فني ااة ،عبا ار المواض ااي الت اام توس اال م اان خالله ااا الرس ااام

) (le hicإبراز الحالث ومرافقة سيرورته من خالل رموز ،وشعاراته وشخصياته البارزل.
الكلمات المفتاحية :التم الت الحراك الشعبم الكاريكاتور السخرية السيميولوجيا.
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Abstract:
The caricature is considered as a communicative system that
constitutes a symbolic discourse which contains both, iconic and linguistic
indications, as it derives its suggestive material from the event which it
represents. This discourse tends to approach the current domestic and
international political transformations and events. On this basis, this study
attempts to examine the issue of representations of the satirical caricature
discourse of the Algerian movement. The practical part of the study relies
on analyzing a sample of Hisham Baba Ahmed's caricature. A semiological
analysis according to the Roland Barthes approach, to identify the
representations of the Algerian popular movement.
The study found the ability of the caricature discourse to build
representations that embody some of the gains of the Algerian popular
movement (Al Hirak) in an artistic way, through the topics in which the
painter (le hic) aim to show the event and accompany its process through its
symbols, slogans and prominent figures.
Keywords: Representations; Popular Movement; Caricature; Satire;
Semiotics.
__________________________________________
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: مقدمة.1

يتفق معظم الباح ين المختصين فم األنساق المرئية على قن الخطاب التضمينم لفن

 لما يمتلكه من سمات لاالرل، يجنح إلى مسايرل األحالاث الكبرى من لبيل ال ورات،الكاريكاتور
 وقلوان، واشارات، ورموز، من خالل قيقونات،على اختزال مساحات الحالث والتأريخ له

ورسائل قلسنية تولال الالالت عميقة تفضم إلى مقاربة "اليومم" والحالث بطريقة تهكمية
 تسهم فم بسط استنطاله لالاللة النسق المرئم،ساخرل تولال لالى المتلقم لالرل تأويلية هائلة

 إذ تتحول األشكال والخطوط البسيطة الهزلية الموظفة فم متن الكاريكاتور،وقبعاال الضمنية

.إلى حمولة الاللية لال تعكس الوال وتنشئ تصورات فكرية فم ذهن المتلقم حوله
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يعر

الكاريكاتور اليوم اليناميكية وحركية واسعة ،بحسب ما يؤكال رسامو  ،فلقال

تخلص نسبيا من القيوال الممارسة عليه ،وهذا ما ظهر جليا من خالل توظي

هذا الفن فم

تصوير قحالاث و ورات ما اصطلح على تسميته با "الحراك العربي" ،وكذا الحراك الشعبم

الراهن (ليال التشكل) فم الجزائر ،إذ يعتبر هذا الحراك بخصائصه وشعاراته ومطالبه وقساليبه
التم برز بها ،ظاهرل فريالل من نوعها.

وبما قن الكاريكاتور يعال واحالا من المواضي المهمة التم على الرغم من ليمتها

الالاللية وكذا الجماهيرية والمجتمعية ،إال قنها ال ت ازل على الهامش فيما يتعلق بالالراسات
واألبحاث تحاول الالراسة تسليط الضوء على تم الت الخطاب الكاريكاتور

 -محل

الالراسة -للحراك الشعبم ليال التشكل ،حيث تعاين قهم المحاور السيميولوجية التم توسل بها
هذا الخطاب فم بناء تم الته حول الحراك الشعبم فم الجزائر.

إشكالية الدراسة:

إن التطرق لتم الت الخطاب الكاريكاتور الراصال للحراك الشعبم فم الجزائر ،يقوال

للبحث فم الالالته وتم الته للحالث ،انطاللا من خصائص هذا الفن ولالرته التواصلية ،إذ

مصالر للبحث والتحليل،
ا
يعال الحراك الشعبم فم هذا الشأن محطة تاريخية تشكل قحالا ها
كما تطرح األنساق المرئية من لبيل الخطاب الكاريكاتور ضمن هذا السياق ،جاللية قبعاالها
الضمنية والرسائل المضمرل التم يحاول من خاللها الرسام مقاربة الحالث والتأ ير على

المتلقم الذ

يسعى لبناء تأويالته وفهمه لا"الراهن" فالكاريكاتور باعتبار شكال من قشكال

التعبير تتك

مضامينه خالل األحالاث السياسية الفارلة ،فلقال شهال هذا الخطاب حركية

واسعة فم الجزائر بعال ليام الحراك الشعبم ،ما يؤسس لمحاولة فهم وتأويل طبيعة مضامينه

التم تتعالق م سيرورل الحالث ،وتتفاعل بأسلوب فنم ورمز ضمن قشكال متنوعة من
العالمات والرموز والمالونات .من هذا المنظور تتناول الالراسة التم الت التم تكونها

الخطابات الكاريكاتورية للفنان هشام بابا أحمد حول "الحالث" ،من خالل الرمزية التم
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تحملها ،والالالالت التم تسعى من خاللها إلى مخاطبة المتلقم بهال

إالراكية لاليه.

بناء قنساق تصويرية

ضمن السياق السابق ،تحاول هذ الالراسة اإلجابة عن سؤال قساسم مفاال :

ما هي األبعاد الضمنية لتمثالت الحراك الشعبي الجزائري في الخطاب الكاريكاتوري

الساخر؟

تساؤالت الدراسـة:

 ماهم األفكار والموضوعات التم ركز عليها كاريكاتور الرسام هشام أحمد بابا فم تم لهللحراك الشعبم فم الجزائر؟
 -كي

م ل الخطاب الكاريكاتور الوال العينم للحالث ؟

 ماهو البعال الالاللم للرسومات الكاريكاتورية التم جسالت الحراك الشعبم فم الجزائر؟ -ما الالالالت الفنية واألسلوبية ،والشخصيات النمطية وكذا العالمات والرموز والشعارات

التم احتواها الخطاب الكاريكاتور محل الالراسة؟

 .0سيميولوجية الخطاب الكاريكاتوري الساخر وبناء التمثالت:
 1.0داللة الخطاب الكاريكاتوري وتمثالته:

يتضح الالور الوظيفم للصورل فم الخطاب السيميولوجم على اعتبار قنها لنال

تواصل إذ تفضم الاللتها إلى اتساث الائرل المتلقين الذين يتفاعلون معها ،كما قنها تمنح

المتلقم فضاء تأمليا يتس

لكل األحالاث التم تعبر عنه ا . 1فالالاللة حسب روالن

بارت( Roland Barthes )1194-1112تتشكل عبر العاللة التم تربط بين الالال والماللول
ويتم إنتاجها الاخل إطار سوسيو قافم معين ،2كما ال يمكن ترتيب الالور الوظيفم والالاللم

للصورل منطقيا حسب جورج مونان( George Mounin )1113-1114إال بتسليط الضوء
عليها سيميولوجيا . 3من الناحية التواصلية يتشكل الكاريكاتور رسالة بصرية قيقونية هزلية
تتأسس على الفعل ،الحالث ،والشخصية ،والفكرل والمعنى ،ومن وجهة النظر السيميولوجية
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يعتبر الكاريكاتور نظاما سيميائيا الاال ومنسجما ،يعبر عن هموم الحيا ل ، 4فالتحوالت
المتسارعة التم يعرفها هذا الفن من حيث الماالل والتقنيات والتمازجات تصير قلرب إلى الفهم

واالستيعاب مهما كان طابعها ،إذا نحن قالرجناها فم سياق إنتاج الصورل وتلقيها ق

اعتبرناها ممارسة بصرية تفاعلية وعاللية وسيالية.5

إذا

إن إشكالية الكاريكاتور قنه ليس مجرال قالال قو وسيلة اتصال محايالل ،بل هو نص

قافم غنم بالرموز والالالالت ،له تأ ير ال قافم والور فم تشكيل التاريخ وتنميط ال قافة.6

وبذلك فإن الخطاب الكاريكاتور لاالر على بناء تم الت تؤ ر فم اتجاهات المتلقم وآ ارئه،

ذلك قن التم ل باعتبار مجموث التصورات الفكرية التم تتكون لالى الذات حول الموضوث من
خالل تفاعلهما المستمر ،فهذ التصورات هم بم ابة تأويالت تستنال إلى عملية تتالءم م

خصائص الموضوث ،وتقوال إلى استيعاب المعلومات الصاالرل عن الموضوث فم إطار

البنيات الذهنية التم تشكلت فم مرحلة ما من مراحل نمو الفرال .7فالتفاعلية التم يحظى بها

الخطاب الكاريكاتور وبنا السيميولوجية القائمة على إنتاج المعنى ،تتطلب فم الولت ذاته
الطالة التأويلية للمتلقم ،وترتكز هذ العاللة بين المرئم والمتلقم على البعال السوسيو قافم،

وبذلك فإن التأويالت التم يبنيها المتلقم حول موضوث ما لال تستنال إلى لراءته التضمينية
للمرئم ،واستنطاله لخطابه الذ

"الراهن".

يتسم بالخو

فم جالليات التحوالت السياسية ،ويهتم با

فم السياق نفسه ،يرى محمد حسام الدين اسماعيل "قننا  -كبشر -نتواجال الاخل

نظام من العالمات ،وال يمكننا الهرب من هذا النظام ببساطة ألنه يشكلنا ويشكل عالمنا،
وال قافة هم التم تضفم المعنى على الرموز ،وهذ العالمات سواء كانت لغوية قو بصرية

لها تطور تاريخم يجب رصال " .8كما يشكل الرمز فم هذا السياق مرحلة الذرول فم االرتقاء
بالمعنى من لاعالته الموضوعية العريضة إلى الاللته وصوال إلى بناء الرمز وانضاجه وما

يرافق ذلك من تحوالت فم المعنى ،9والرمز حسب جون ماري كوتري(Jean-Marie )-1132

 Cotteretيعمل على تمرير الرسائل التم ال تسمح الرلابة بها إلى وعم المتلقم ووجالانه،10
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فالكاريكاتور ال يقول إال جزءا بسيطا مما يريال اإلفصاح عنه ،ويترك للمتلقم حي از ليضفم
على المضمون تأويالته الخاص ة ، 11ويوظ

الرمز فم الكاريكاتور لقالرته على اإليحاء

واستالب وعم القارئ ومخاطبة إالراكه ،من خالل تمرير بع
الاللتها الصريحة ،وذلك لتفاال

الرسائل الون الولوج إلى

من السلطة للصور الجريئة التم تتطرق لمسائل حساسة،

تشكل خطا قحمر فم محيط سياسم معين.

 0.0تشكالت السخرية في الخطاب الكاريكاتوري:

يختص فن الكاريكاتور فم جعل المتلقين يضحكون ،كما يحفزهم على التفكير من

خالل تأمل النقال الساخر لبع

الشخصيات التم يعرفونها ،وكذلك الموال

واألحالاث التم

يالركونها ،وفم هذا الشأن عمال العالم النفسانم سيغموند فرويد(Sigmund )1131-1921

 Freudإلى الراسة النكات كوسيلة لالراسة األشخاص والشعوب ومعرفة األفكار السائالل فم

المجتم  ،خاصة ما تعلق منها بالمكبوتات التم تصط

فم الالشعور ،ما يؤكال الخصائص

المتميزل للرسوم الكاريكاتورية ،ومقالرتها على نشر روح الفكاهة بشكل واس

فم

المجتمعات .12ويعلل الفنان الكاريكاتور الفرنسم بيير دي باريج دي مونتفالون (-1103

( Pierre de Barrigue de Montvallon)0404المعرو

باسم بيام  )PIEMاألسلوب الفنم

الساخر بقوله" :عنالما بالقت قرسم لم قكن قفكر فم إضحاك الناس ،لكن بعال مرور الولت،
وتأملم لهذ الحضارل التم قصبحت ترتكز على االستهالك ،لاالنم ذلك إلى السخرية
واالستهزاء من هذا الوض  ،وتخليال فم رسومات كاريكاتورية" .13فيما يرى الفيلسو

توماس

هوبز( Thomas Hobbes )1161-1299فم نظريته حول البهجة المفاجئة قن" :الضاحكين

يشعرون بإعجاب مفاجئ بأنفسهم من خالل ليامهم بالمقارنة بين ما هم عليه من تفوق ،وما

هو عليه ذلك الشمء قو الشخص من نقص ،وهكذا يكون الضحك والفكاهة حسب قر هوبز

إعجابا بالذات والفخر والبهجة المفاجئة" .14فالسخرية من خالل كل ما سبق تتم ل وظيفتها
الرئيسية فم النقال السياسم ،االجتماعم ،الالينم ،األالبم وكذا الفنم من خالل تناولها
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لشخصية ما ،م إظهار نقائصها وعيوبها ألجل إ ارل الضحك والسخرية بهال

تجاوز

النقائص واألخطا ء . 15وحسب باتريك شارودو( Patrick Charaudeau )-1131فإن

الكاريكاتور يؤال

من خالل سخريته الور التنفيس االجتماعم واالستفزاز االجتماعم ،وفم

كلتا الحالتين فإن بعال السخرية موجوال ومهم فم الكاريكاتور ،16فالبحث عن الحقيقة فم هذا

الفن يستحضر روح السخرية ،نظ ار لقالرتها على اختزال المول

الجمالم فم بساطة

التخطيطات وبالغة مقصاليتها ،وهو يستالعم بذلك تبص ار فنيا جماليا لالى المتلقم.17
تتسم عملية توظي

السخرية فم الخطاب الكاريكاتور بقالرتها اإلنجازية التواصلية

نظ ار لتالحم الرموز السيميولوجية الاخل بناها ،ذلك قن الغاية منها تتجاوز اإلضحاك فم حال
ذاته ،فهم لاالرل على تشكيل وعم المتلقم اتجا لضية قو حالث ما ،وت بيت الصور الكامنة
لاليه قو الفعه للنفور منها ،كونها تسعى إلنتاج عالمات سننية تجذب انتبا المتلقم وتحفز

على تفكيكها ،إذ يسعى من خاللها الرسام إلى تمرير رسائل معينة إلى ذهن المتلقم تتمظهر

الاخل سياق ساخر يتأجج بالالاللة ،كما قنها تتأسس غالبا على النقال من خالل المبالغة

والتشويه ،وتستنطق البعال الجمالم لتبلغ مقصاليتها ،فالسخرية بتراكمها النوعم تعبر عن

"الراهن" بطريقة فنية جمالية تضمر تم الته.

بناء على ما سبق ،تسعى الالراسة إلى استنطاق الالالالت الضمنية لتم الت الخطاب

الكاريكاتور خالل الحراك الشعبم فم الجزائر ،من خالل توظي

المقاربة السيميولوجية

لتحليل الصور ال ابتة (مقاربة روالن بارت) ،وباالعتماال على عينة لصالية من الكاريكاتور
المنشور فم جريالل ( EL WATANالجزائر) ،لصاحبه الفنان هشام بابا أحمد.18
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 .3التحليل السيميولوجي لعينة الدراسة وفق مقاربة روالن بارت:
 1.3التحليل السيميولوجي للصورة الكاريكاتورية رقم ()21

المصدرhttps://www.elwatan.com/le-hic/le-hic-03-07-2019 ،0411/46/43 :

ورال هذا الخطاب الكاريكاتور

الساخر بعنوان5 JUILLET 62 IL YA " :

 "57ANS, DÉJÀ LE HIRAKكالاللة تحيلنا على مقصالية مرور  53سنة على استقالل
الجزائر ،بعال ليام ورل التحرير المسلحة ضال المستعمر الفرنسم ،فالسياق السوسيو قافم

ررل الحراك الشعبم فم الجزائر فم00 :
للمرئم يحيلنا على حي يات "الحالث" ،إذ انطلقت ش ا

فيفري  ،0212كما ال يجب إغفال قن الخطاب الكاريكاتور محل الالراسة لال تزامن م تنحم

الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة وتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤلتا للبلال،
واستمرار الحراك الشعبم فم قسبوعه الخامس عشر ،فيما اتسمت شعارات الحالث بمحاكال

رمزية االستقالل وتطلعات الحراك الشعبم.

تظهر قيقونة المجاهال الجزائر فم سياق استالعاء الرسام لرمزية ال ورل التحريرية

الجزائرية ،إذ يظهر مرتاليا لباسا تقلياليا جزائريا يعر

با "القشابية" ،بلونها البنم المعتاال،

ويض فوق رقسه عمامة بيضاء اللون وتحيل بنالليته المصفوفة على كتفه ذات الفوهتين

والالخان المتنا ر منها -الذ

يوحم بإطالله للرصاص ،-بأنه مجاهال جزائر  ،خاصة وقن
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العلم الوطنم الجزائر معلق على بنالليته ،إذ يبالو من غر المفتوح وشاربه –شنبه -الك ي

وقسنانه البارزل وكذا المؤ رات األلسنية ،خاصة ما تعلق منها بحامل الرسالة األلسنية ،قنه

يوجه كالمه للشخصيات الفرنسية التم تقابله ،إذ تلفظ بعبارل " IL S’ENLEVEST

!  ."TOUSفالمجاهال بم ابة قيقونة نضال وكفاح الشعب الجزائر ضال المستعمر ،إذ يتراءى
لنا شموخه من خالل شف ارت جسال الحسية ،وتظهر قصالته من خالل لباس "القشابية" التم

رمز من رموز ال وار إبان ال ورل التحريرية ،كما تحمل الاللة الفخر والولار
يرتاليها ،والتم تعال ا
والرجولة فم المخيال الشعبم الجزائر  ،فم حين تفرال البناللية على ظهر الاللة نضال

الشعب الجزائر ضال المستعمر ،ويحمل " "le Hicالالئل قيقونية بالغة األهمية فم مشهال

العلم الجزائر المعلق على البناللية ،تتراوح بين معانم الوطنية والكفاح من قجل الوطن،
والاللة الوحالل والهوية الوطنية واالنتماء.

الذ

يظهر استعمال الرسام للتناص التاريخم ال ور من خالل توظيفه أليقونة المجاهال،

يعال رم از من رموز ال ورل التحريرية ،وربطها بالحالث المتم ل فم الحراك الشعبم

الجزائر  ،فالرسام استالعى "فعل" هذ الشخصية التاريخية لتصوير التشابه من حيث إن
شخصية المجاهال تجسال منظومة من القيم ترمز لا :حب الوطن ،والكرامة ،والكفاح
رمز بطوليا.
والتضحية ،ففم المخيال الشعبم الجزائر يعتبر ا

يجسال الخطاب الكاريكاتور للرسام " "Hicتشابه األوضاث بين ما

(ال ورل) مفعم

بالكفاح من قجل التحرر ،وحاضر (الحراك) م قل بالنضال من قجل الحرية والاليمقراطية "فما

قشبه الماضم باليوم حسب النسق المرئم" باست ناء طبيعة النضال ،فالسلمية هم بم ابة ليمة

قساسية فم الحراك الشعبم الجزائر  ،كما قن زاوية النظر المائلة من اليمين إلى اليسار،
والتم تض

قيقونة المجاهال على يمين النسق البصر  ،تطب شخصيته بمعانم القول والقالرل.

لقال وظ

الرسام -على لسان قيقونة المجاهال -قحال قشهر شعارات الحراك الشعبم

فم الجزائر (!  ،)IL S’ENLEVEST TOUSوالتم يراالفها باللهجة العامية "يتنحاو ڨاع"
(بمعنى "ليتنحوا جميعا") وهم قلسنية تلفظ بها قحال شباب الحراك ،فم معر
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رقيه (تقرير ميالانم مباشر لقنال قجنبية تالعى سكاي نيوز عربية ، 19حول لرار الرئيس

السابق "بوتفليقة" القاضم بعالم ترشحه لعهالل رئاسية خامسة وتأجيل االنتخابات) :إذ تحمل
هذ األلسنية رمزية مك فة من حيث عفويتها والاللتها النضالية ،فلقال تحولت إلى شعار حمله

شباب الحراك فم مسيراتهم ،كالاللة على استم اررية الحراك حتى يتبين قهالافه ،كما قن حركة

جسال المجاهال (تحريك اليال اليمنى) وايماءاته التم تعتبر عالمة الالة عن حالة وجالانية

مسكوكة ،تعبر عن الحالة النفسية االنفعالية تتناص م مشهال الشاب الجزائر (صاحب
المقولة) الذ قصبح من قيقونات الحراك الشعبم.

قما المشهال ال انم لهذا الرسم الساخر فهو ذو حمولة الاللية مرتبطة بالمشهال األول:

ففم الشق األيسر للصورل تظهر شخصيات قخضعها الرسام للتشويه األيقونم ،معتمالا
السخرية والمبالغة فم تجسيال العيوب الجسمية ،لكن بطريقة تسمح لنا بإيجاال شبه بين الرسم
والشخصية الحقيقية التم نريال جعلها هزلية " . 20فالشخصية األولى ،تم ل قيقونة ساخرل
للجنرال والسياسم الفرنسم شارل ديغول( ،Charles de Gaulle )1164-1914الذ

تولى

رئاسة فرنسا مابين ،)1111-1121(:إذ يظهر قنفه مضخما كالاللة على عالوانيته ،فلقال خطط
للقضاء على ال ورل التحريرية بشتى األساليب ،وخالوال المتاللية ترمز لجشعه ،فم حين
تشترك بالم الشخصيات المصطفة بجانبه (القائال العسكر  ،المواطن الفرنسم ،الجنال

الفرنسم) فم الحالة النفسية ذاتها وهذا ما تبرز عالمة التعجب الصاالرل عنهم ،فالحيرل

والالهشة التم تعلو مالمح وجوههم ،تصور لنا سيميولوجيا خوفهم من المجاهالين ،وعالم
تولعهم لمآل ال ورل التحريرية ،ولقال قبرز الرسام ذلك من خالل قعينهم الجاحظة بشكل مبالغ

فيه ،والحبيبات التم تفيال تعرق الجنال جراء الهشته وخوفه.
كما اعتمال الرسام على تنال

ويعنم اختال

األلوان لجذب االنتبا  ،فمزج األلوان يالل على التنوث

اإلياليولوجيات الفكرية وتم التها المتنالضة والمتراتبة على شكل نائيات من

لبيل :النضال/االستعمار ،والمقاومة/االستبالاال ،والشموخ/االنكسار .وجاء اللون األسوال فم
النصوص األلسنية -ما عالا العنوان -ليعطم شعو ار باالستقاللية وتعبي ار عن قهمية المول ،
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على اعتبار قنه قسهل األلوان للقراءل ،قما اللون األبي

فم العنوان ،فهو يرمز إلى سلمية

الحراك وطهارل ال ورل التحريرية ،من حيث كونهما فعل نضالم منب ق عن حب الوطن .كما
وظ

الرسام اللون األسوال على خلفية بيضاء لتشكل بذلك حلبة صراث بين القيم اإليجابية

والقيم السلبية لهذين اللونين المتنالضين ، 21فاألبي

يرمز للطهارل والنصر والسال م، 22

واألسوال يرمز إلى الظالم والكآبة ،23إذ قن السياق ال قافم للون يحيلنا على الصراث الكامن

الاخل المرئم بين الخير والشر ،وبصورل قالق فهو صراث بين المناضل الذ يعتبر رم از لكل
معانم الحب واإلنسانية والخير ،والمستبال الذ يرمز للهمجية والفساال والشر.

ولال جاءت الرسالة األلسنية الاموجوالل بهذا الكاريكاتور لتأالية وظيفة المناوبة ،إذ

يصفها روالن بارت بأنها محاولة لتغطية ذلك العجز الذ

يمكن قن يظهر على الصورل

عنالما ال تؤال مهامها فم الشرح الالزم ،فيأت الور الرسالة األلسنية للحال من تسرب المعانم

التعيينية ،وتوجيه القارئ للهال

المنوط .24فلوالها لتغير المعنى إلى غير المعنى المراال ،إذ

يمكن للقارئ تأويل الالالئل األيقونية وربطها بال ورل التحريرية ضال المستعمر فحسب.

على العموم يكتمل الفهم العميق للصورل الكاريكاتورية من تالحم الالئلها األيقونية

واللغوية ،وتظهر السخرية فم الصورل من خالل مختل

األيقونات التم تم ل الشخصيات،

والتم تصورها للقة وخائفة من حضور قيقونة المجاهال الجزائر  ،من خالل هذا المشهال

حاول الرسام توصي

الحراك الشعبم وربط فصوله وولائعه بال ورل التحريرية ،كما حاول

مطابقة الشخوص نفسها بطريقة فنية تعتمال التناص وتست مر فم المبالغة والتشويه.

تعتبر الصورل ،حسب روالن بارت" ،موضوعا جرى العمل عليه ،فجرى اختيار ،

وتأليفه ،وتركيبه وفق لواعال جمالية قو إياليولوجية ،والتم تحتو على الك ير من عوامل

اإليحاء" . 25وبذلك فإن الصورل -محل الالراسة -عالجت موضوعا سياسيا يحمل صبغة
تاريخية وآنية فم الولت نفسه ،يحاكم الرسام من خاللها الحالث ،ويحاول الربط بأسلوب فنم

ساخر بين حي يات ال ورل التحريرية والحراك الشعبم كحال ين بارزين فم مسار البلال.
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 0.3التحليل السيميولوجي للصورة الكاريكاتورية رقم)20( :

المصدرhttps://www.elwatan.com/le-hic/le-hic-464-12-02-2020 ،0404/40/10 :

صالر هذا الخطاب الكاريكاتور فم ( 10فيفري  ،)0202ق

تزامنا م مرور لرابة

العام على انطالق الحراك الشعبم فم الجزائر ( 00فيفري  ،)0212فالنزعة السلمية للحالث
خلقت حالة من االرتياح والتقالير ،نتيجة تفرال الحراك وعالم انزالله لمآالت العن .

يستنال الفهم العميق للخطاب الكاريكاتور المرفق إلى تحليل الالالئل األيقونية ،واأللسنية

والتشكيلية المضمرل فم مستواها التضمينم ،إذ يؤكال اللغو الالانماركم لويس يامسالف

( Louis Hyemslev )1112-1911قن هذا المستوى يشمل النظام ال انم للفهم اإلياليولوجم

االجتماعم ،وهو قعمق مستوى فم لراءل الصورل والتم تكون بحسب ليم المتلقم والوافعه إذ

قن الوصول إلى المعنى الحقيقم العميق للصورل إنما يتم على مستوى الماللول قو الالاللة
التضمينية ،وهو ما قكال العاليال من المختصين فم ميالان السيميولوجيا ،كما قنه ليمة إضافية

للشمء عالول عن ماللوله األصلم ،حيث يرى روالن بارت قنه يرتبط بالجانب اإلنسانم الذ
يتعلق بالتفاعل ،والذ

يكون عنالما يقابل الالليل العواط

والمشاعر لالى القارئ ،فالتضمين

يتصل باإلطار السوسيو قافم الذ يولال التعالال واالختالط فم القراءل والفهم.26
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تأسيسا على ما سبق ،يحاول " "Le Hicمن خالل النسق الكاريكاتور -محل

الالراسة -توصي

سيرورل الحراك الشعبم فم الجزائر ،وبناء تم الت فم ذهن المتلقم

تحاجج فم جمالية الحالث وطابعه السلمم الذ

اتصال تقيم العاللة بين المرسل والمتلقم الذ

اتسم به طيلة مراحل تشكله ،فالصورل ماالل

يقرؤها انطاللا مما يسميه الباحث الفرنسم

جان دوفينو( Jean Duvignaud )0446-1101بالتجربة الجمالية والمخيال االجتماعم ،27إذ
يروم الرسام تقاليم لراءل والعية لتجليات الحالث ،تظهر فراالته ،وتصور التعايش السلمم بين

المتظاهرين والشرطة ،كما يضمر مشهالا رمزيا يتكئ على نزعة تفاؤلية تعكس األمل فم
تحسن قوضاث البلال.

تتمظهر وضعية قجساال الشخوص فم المرئم لتعكس طبيعة العاللة بين قيقونة

المواطن (المحتج) وقيقونة الشرطم (لوات مكافحة الشغب) ،حيث استبالل الالال الجسال
الذ

يم ل البعال ال قافم بجسال رمز يعبر عن القيم الجمالية لطبيعة الحالث ،باعتبار قن

لغة الجسال هم انعكاس ظاهر ال شعور للحالة العاطفية ،لها القالرل على إظهار الحالة

النفسية لإلنسان .سيميولوجيا الائما ،ومن بين العناصر الملفتة لالنتبا فم هذا الكاريكاتور
وضعية ذراث المواطن الموضوعة على كت

الشرطم ،فالالاللة األنطولوجية للذراث فم

المعتقالات القاليمة ارتبطت غالبا بالخلق والقالرل والتعاط

والمساعالل ،وهم تحمل الاللة

عميقة فم هذا الخطاب الكاريكاتور كونها بم ابة عالمة ترتبط بمرج

قافم عالمم

ومحلم ،ففم المخيال السوسيو قافم للمجتم تتشكل كعالمة تحاكم معانم الصالالة ،التآخم

والمحبة بين األشخاص ،وبالتالم فهم تحمل الالاللة السيميولوجية نفسها فم تصور الرسام،

بربطها لقيمة جمالية تحاكم ولائ العاللة بين المواطنين والشرطة ،إذ تشكل عالمة الالة
وماللولها ضمنم يرسخ صورل ذهنية تقارب فعل الحراك بالاللة التآخم والمحبة.

مما سبق تظهر لنا هيئة الجسال فم هذا الكاريكاتور على قنه جسال يؤجج المقومات

الجمالية للحراك الشعبم ،مرتك از على الشفرات ال قافية للجسال الحسم ،ليحوله إلى بعال الاللم

جاليال ،ذلك قن تقارب الالالئل األيقونية تضمر الالالت سيميولوجية بالغة األهمية ،فالحركات
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الجسمية ليست بلغة جسالية تامة ،بل هم حركات تامة والحقة للغة الجسال األساسية ،فهم
نظائر الحركة الجسمية ،وتشمل طريقة الولو

والجلوس والمشم .28ناهيك عن ذلك ،يقالم

لنا النسق المرئم عالمة مهمة ،فالهراول (العصم) المرصوصة جانبا والتم تحمل عالمة

تتماهى م الالالت الضرب والقم واالعتالاء لال قزيحت جانبا لتضمر رمزية بالغة األهمية
تتعلق بتالفم العن

وتبنم القيم السلمية وفم ذلك تم يل للوال العينم وت بيت لتم الته

الكامنة ذلك قن الحراك الشعبم لال قبان عن ليمة رمزية جمالية عبر سلوكيات حضارية
تراوحت بين الهتا

للشرطة ،بعبارات من لبيل "خاوة خاوة" وتقاليم الوروال لبع

األمن ،وكذا االحتشاال حولهم لحمايتهم ومن ق

سلوك فرال

قفراال سلك

عالوانم ضالهم .فيما تتراءى

الزهرل التم يحملها كل من المواطن والشرطم عالمة سيميائية تشير إلى المظاهر السلمية،

ورمز نضاليا قخذ معنا من الحراك
ا
رمز جماليا عالميا،
إذ يستحضر الرسام الزهرل بوصفها ا
الشعبم فم الجزائر بوصفه حراكا ناعما اتسم بالسلمية ،إذ تتك

الالالت الحب والتآخم

والسلمية بين قيقونتم المواطن والشرطم الاخل هذا الرمز الجمالم ،كما تتشخص الاللة العلم

الوطنم فم وطنية الفرال الجزائر وسعيه إلعالء راية بلال وازالهار  ،وهو ما يحيل على رغبة

الرسام فم ترسيخ ليم الوطنية والسلمية بأبعاالها الجمالية.
وظ

الرسام األشكال فم خطابه لتوطيال فكرته ،ويقصال باألشكال كل الخطوط سواء

قكانت قفقية قو عموالية قو منحنية قو مائلة قو معوجة قو الائرية قو مربعة ،فلكل شكل الاللة
معينة ،فقال تالل م ال على اإلشباث قو سعة القلب قو ضيقه ،وفم هذا الصالال فهناك علم
خاص يهتم بالراسة األشكال ويسمى الغرافولوجي  Graphologieحيث إن الخط هو نوث من
الحركة على الورلة ،وقن الجهاز العصبم يملم على عضالت اليال ما يمليه من إشارات فم

شكل خطوط كتابية يسجلها اإلنسان.29

يتضح من هذا المنظور الالور الالاللم المهم للمكان فم النسق المرئم ،إذ تفضم

األشكال الهنالسية إلى قن المكان يتعلق بالمالينة (الجزائر العاصمة) ،والمالينة بحال ذاتها
خطاب فهم تتحالث إلى سكانها ونحن نتحالث إلى مالينتنا" ،30فم نظر روالن بارت .فمن
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بين العناصر الملفتة لالنتبا فم هذا الخطاب الكاريكاتور الشكل الظاهر على يمين الصورل

والذ

يفضم إلى صرح معمار معرو

با" :رياض الفتح"(مقام الشهيد) ،ولال ارتبط فم

هذا السياق بالاللة رمزية تاريخية باعتبار مقاما تخلياليا لشهالاء ال ورل التحريرية ،كما قنه
يرمز للحالا ة والنهضة الجزائرية ،فيما يالل القمر المكتمل على العاطفة القوية والمشاعر

المتالفقة ،فللقمر بعال جمالم فم المرئم يرمز للنقاء والصفاء بين قبناء الشعب الواحال ،كما قن

قغصان الشجرل المتاللية على يسار الصورل توحم إلى ذات المعنى ،باإلضافة إلى معانم
الخصوبة ،والتجاليال والجمال .فيما قضمر الرسام األبعاال اإليحائية لنزعته التفاؤلية متوسما
تحسن قوضاث البلال وتحقيق التغيير السلمم المنشوال من خالل توظي

الالالئل األيقونية

عبر مشهال يتمركز الاخل فضاء مفتوح يتسم بجمالية معمار وطبيعته.

قما فيما يخص الخامات اللونية الموظفة فم هذا الخطاب الكاريكاتور  ،فقال تراوحت

الالالتها بين الغر

الرمز  ،وذلك من خالل توظي

الالالالت التعبيرية التم يحملها قو

االنفعالم العاطفم والذ

يرتبط باألبعاال النفسية واالجتماعية،

يتمت بها كل لون ،والغر

فالمالحظ قن اللونين الغالبين فم خلفية المرئم هما كل من اللون األزرق الذ

يعتبر لون

السماء والماء ،فهو يرمز للخير واألمل كونه يبعث على الهالوء والتفاؤل ،31واللون األبي

الذ يظهر كذلك فم الخلفية ،وهو لون يرمز إلى الصفاء والنقاء والسلم والوضوح والبراءل،
كما قنه قحال قلوان العلم الجزائر الذ يشير إلى السالم واالستقالل.

لقال تنوعت الالالت الخامات اللونية للمرئم ،فمن خالل لراءتنا التضمينية نجال قيضا

فم هذا الكاريكاتور اللون األخضر الذ يصبغ قوراق الشجرل والذ يوحم بالتناغم والتوازن،
ويشج على التحمل والفهم والتفاؤل ،فهو ذو تأ ير ملط

ومهالئ للجسم والعقل ،حيث إن

رؤية هذا اللون لفترات ك يرل ال يشعر العين بالقلق والملل ،بل يالفعها للهالوء واالطمئنان فهو

اللون الرمز لألمل .كما يحمل اللون األحمر عاالل عالل الالالت متنوعة تتراوح بين العن ،

والخطر ،والحب الملتهب ،والخيال ،والنار ،32ويشير هذا اللون فم السياسة إلى اإل ارل قو

الالف نحو تغيير اجتماعم سياسم جذر  ،33كما يعتبر لون العواط
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األلوان الالافئة ،ويتميز بإشعاث غزير خاصة عنالما يوض تجا خلفية بيضاء ،فإن اإلشعاث

يبالو معتما ويظهر الافئا ،باإلضافة إلى قنه يم ل قحال قلوان العلم الجزائر  ،للالاللة على قن

البلال يمر بمرحلة مهمة فم سياق التغيير السلمم .ولال وظ

الترميز الالاللم لأللوان على

خلفية سوسيو قافية من خالل ترسيخها لبعال الوطنية ضمن الرسم المجسال للعلم الوطنم فم

إشارل إلى قهمية الحالث.

بالت الصورل الكاريكاتورية فقيرل نسبيا من حيث الرسائل اللغوية ،كونها لم تتضمن

جمال مركبة قو معقالل قو مبنية للمجهول ،ألن التعابير اللغوية فم غير سيالها يفقال الصورل

المعنى األساسم الذ تنتجه الرسالة األلسنية ،وهذا لم يمن من تواجال عنوان باللغة الفرنسية
مفاال ( "HIRAK : 52E VENDREDI" :وتعنم "الحراك :الجمعة  ،)"50حيث توحم
الصيغة التيبوغرافية للعنوان بسعم الرسام لجذب انتبا المتلقم وتركيز الستنطاق الالالئل

األيقونية.

قالت الرسالة األلسنية التم تضمنها الخطاب الكاريكاتور ليال الالراسة وظيفة الترسيخ

لمعانم الصورل فهم حسب روالن بارت ذات الور قساسم فم الحال من المعانم المتالفقة
عبر بنى المرئم ،فهم تضبط مستوى لراءل الصورل بالحال من سلسلة المعانم المتنوعة التم

تتضمنها ،34وذلك بتوجيه المتلقم نحو ماللول خاص ،قال وهو الطاب السلمم للحراك الشعبم
بعال مرور عام على انطالق الحالث ،وهم رسالة مبطنة ساخرل فم بعالها التضمينم تنتقال

اآلراء التم شككت فم استمرارية النهج السلمم للحالث م مرور الولت.

من خالل مقاربة الخطاب الكاريكاتور رلم ( )0سيميولوجيا يتضح قن الرسام le hic

حاول توصي

طبيعة الحراك الشعبم فم الجزائر ،بطريقة فنية جمالية ،فعلى الرغم من

بساطة خطوطه وقشكاله واختصار رسالته األلسنية ،إال قن هذا الخطاب الكاريكاتور يحمل

رموز وعالمات مشفرل تستنطق الالالت الحالث،
ا
فم طياته الالالت ومعان عميقة ،ولالت
وترتكز حول جمالياته وطابعه السلمم المتفرال.
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 .4خاتمة:
سمحت لنا المقاربة السيميولوجية للخطابات الكاريكاتورية -محل الالراسة -بالكش

عن بع

تم الت الحراك الشعبم فم الجزائر ،عبر المواضي التم سعى من خاللها الرسام

هشام بابا أحمد (المعرو

باالسم المستعار  (le Hicإلى إبراز الحالث ومرافقة سيرورته من

خالل جانب من رموز  ،وعالماته ،وشعاراته وشفراته ال قافية ،إذ جسال المرئم بع

التم الت المتالاولة "للحالث" بشكل يقارب الوال وفترته الزمنية ،كونه يحاول بناء تم الت
ذهنية لالى المتلقم بأن تتحول العالمات على حال تعبير روالن بارت إلى "معانم طبيعية

منطقية ال تحتاج إلى نقاش ومراجعة".35

تقاطعت الخطابات الكاريكاتورية فم تلقائيتها ،حيث سايرت الحراك الشعبم وركزت

على تمفصالته وفق رموز واشارات تختزل الوال العينم ،وتميزت بأسلوبها الفنم الجمالم،

كما توزعت بشكل سلس وجميل ومتوازن ،وهو ما يسهم فم تقبل المتلقم لها بشكل قفضل،
كونها تسعى إلى استالراج القارئ لفهم طبيعة الحراك الشعبم فم الجزائر.

اعتمالت الخطابات الكاريكاتورية محل الالراسة فم ترجمتها للحالث على قساليب
يعتمال الالاللة الصريحة

تشكيلية متنوعة ،ومن ذلك اتسمت بالشكل االتصالم الذ

والمضمرل ،وهذا لم يمن الرسام من استخالام اإلضمار كوجه بالغم يخفم بع

عناصر

الصورل ويفتح المجال قمام المتلقم لتخيل العنصر المحذو  ،كما قن معظم الشخصيات

التم برزت فم عينة الالراسة تم لت فم شخصية المناضل /المواطن الجزائر /الشرطم،
شخصيات رجال سياسة وجنوال فرنسيين .كما ظهرت ال قافة الجزائرية فم خطاب الكاريكاتور

لتؤال

صور ذهنية
ا
الو ار رئيسا مفاال المقاومة والنضال السلمم ،إذ يؤسس خطابا يتضمن

عن "المواطن الجزائر " محملة بالالالالت والقيم اإليجابية ،فلقال قضمر الخطاب الالالت

عميقة بالغة تبرز جمالية الحراك الشعبم وترسخ ليمه السلمية.
وظ

الرسام الرموز فم التعبير عن الحراك وذلك بعر

بال ورل التحريرية واستالعاء التناص التاريخم ،فالحضور المك
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يظهر فم عينة الكاريكاتور يراال به الترميز لكفاح ووطنية الشعب الجزائر  ،فم حين وظ

الرسام فم الخطاب الكاريكاتور رلم ( ،)0الزهور كعالمة سيميائية تتك
الحب والسلمية ،فيما تكش

الاخلها الالالت

وضعية الجلوس وحركة الذراث (فم الخطاب نفسه) إشارات الالة

على التآخم بين مكونات الشعب الجزائر إبان الحراك الشعبم ،كما يبرز مقوم التشويه

ساخر وغريبا لالى المتلقم،
ا
الشكلم بجالء فم الصورل الكاريكاتورية رلم ( ،)1ما يخلق خطابا
يختصر من خالل ترميز ولائ األحالاث ،ويحمل توريالا شعاراتيا بارزا.

يحمل الكاريكاتور رسائل ومعانم م قلة بالالالالت تحاكم الضمير الجمعم بأسلوب

فنم جمالم وبترميز مشفر يضمر الالالت الحالث وليمه ،إذ يتمت هذا الفن بحس نقال

ساخر لوامه المبالغة والتشويه يتكئ إلى لالرل اختزالية هامة فم تفكيك سيرورل الحالث وتتب

مساراته ،مستلهما فكرته من الوال العينم ليحولها إلى خطاب فنم يجنح إلى تولي
جماليات نسقية تتك

الاخلها رسائله المتنوعة (األيقونية ،التشكيلية واأللسنية) ،لتتعالق فيما

بينها مفصحة عن رموز وقيقونات وشفرات تجسال الحالث وتسعى إلى تكوين صور معينة فم

ذهن القارئ.

بناء على ما سبق ،تتشكل قهمية الخطاب الكاريكاتور الساخر فم سعيه لتشكيل

وصياغة الوعم الجماعم والفرال

تجا مختل

المواضي المعالجة المتعلقة قساسا بالحراك

الشعبم ،بانتهاج خطاب ساخر فم شكله وفاعل فم محتوا  ،لاالر على توعية المتلقم
وتقريب المشكالت من فكر بحيث تتشكل صور معينة فم ذهنه بمجرال الخو

الحراك الشعبم من حيث إنها م لت بأسلوب فنم هذا الحالث ،وقبرزت بع

فم موضوث
الالالته

العميقة وسيرورته.
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 -23لالور عبال هللا انم ،سيميائية الصورل :مغامرل سيميائية فم قشهر االرساليات البصرية فم العالم،
األرالن ،الار الوراق للنشر والتوزي  ،ط ،0449 ،1.ص.103.
 -24قمال لاسيمم ،ظاهرل اإلرهاب فم الجزائر من خالل رسومات كاريكاتورية الراسة تحليلية سيميولوجية
لصور قيوب واليالم خالل الفترل الممتالل من جانفم  1116إلى جانفم  ،0441مذكرل ماجستير غير

منشورل ،تخصص سيميولوجيا االتصال ،تحت إش ار  :ال .قحمال عظيمم ،جامعة الجزائر ،43لسم علوم
اإلعالم واالتصال ،0441 ،ص.14.

 -25جونا ان بيغنل ،مالخل إلى سيمياء اإلعالم  ،تر :محمال شيا ،بيروت ،مجال المؤسسة الجامعية
للالراسات والنشر والتوزي  ،ط ،0411 ،1.ص.106.
 -26عبال النور بوصابة ،نحو مقاربة سيميولوجية لقراءل الكاريكاتير تحليل لصورل كاريكاتيرية نموذجا ،مجلة
سمات (البحرين ،مركز النشر العلمم ،جامعة البحرين) ،العالال ،0411 ،0 :ص.01.

https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/796/SEMAT040102.pdf?sequence=1

 -27فتيحة لمام ،الصورل التلفزيونية اإلخبارية بين الموضوعية واإلياليولوجية الراسة سيميولوجية لموضوث
تحويل السفارل األمريكية فم إسرائيل من تل قبيب إلى القالس عبر لناتم  CNNوالجزيرل اإلخبارية،

(الجزائر ،جامعة مستغانم ،مختبر الجماليات البصرية فم الممارسة الفنية الجزائرية) ،المجلال ،6 :العالال،1 :
 09جوان  ،0404ص.014.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118077

 -28إيمان تهامم ،سيميائية الجسال فم رواية قحالم مريم الواليعة لواسينم األعرج ،مذكرل ماجستير غير
منشورل ،تخصص النقال األالبم ،تحت إش ار  :ال .نصر الالين بن غنيسة ،جامعة محمال خيضر بسكرل ،لسم
اآلالاب واللغة العربية ،0413 ،ص.112 .
 -29رضوان بلخير  ،سيميولوجيا الصورل بين النظرية والتطبيق ،الجزائر ،الار لرطبة للنشر ،ط،1.
 ،0410ص.23.

 -30زيالان حميالان ،سيميولوجيا ساحات ال ورل ميالان التحرير فضاء ل ورل  02يناير قنموذجا ،الحوار

المتمالن ،العالال ،3119 :نشر فم ،0410/41/02 :تاريخ اإلطالث ،0404/41/09 :متاح على الرابط:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292790

 -31عبيالل صبطم ونجيب بخوش ،الالاللة والمعنى فم الصورل ،الجزائر ،الار الخلالونية للنشر والتوزي ،
ط ،0441 ،1.ص.21.
 -32انشراح الشال ،رسوم األطفال من منظور إعالمم ،مصر ،الار الفكر العربم ،ال.ط ،1110 ،ص.66.
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 -33مليح مرال ،األلوان واإلنسان ،مجلة حراء (تركيا ،شركة إيشك للنشر فم اسطنبول) ،العالال،0441 ،0 :
ص.01.
file:///C:/Users/hp/Downloads/hira-02.pdf
34
- Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Edition Nathan, 1994, p.90.

 - 32محمال حسام الالين إسماعيل ،مرج سبق ذكر  ،ص.024.

 .6قائمة المراجع:

 .1.6المراجع باللغة العربية:
 إبرير (بشير) ،الصورل فم الخطاب اإلعالمم ،ورلة مقالمة للملتقى الخامس السيمياء والنص األالبم،( ،)0449جامعة بسكرل ،الجزائر.

 -إسماعيل (محمال حسام الالين) ،ساخرون و وار الراسات عالماتية و قافية فم اإلعالم العربم ،مصر،

العربم للنشر والتوزي  ،ط.0410 ،1.
 بلخير (رضوان) ،سيميولوجيا الصورل بين النظرية والتطبيق ،الجزائر ،الار لرطبة للنشر ،ط.0410 ،1 -بيغنل (جونا ان) ،مالخل إلى سيمياء اإلعالم ،تر محمال شيا ،بيروت ،مجال المؤسسة الجامعية للالراسات

والنشر والتوزي  ،ط.0411 ،1.

 الزاهم (فريال) ،من الصورل إلى البصر ولائ وتحوالت ،المغرب ،المركز ال قافم للكتاب ،ط.0419 ،1. الشال (انشراح) ،رسوم األطفال من منظور إعالمم ،مصر ،الار الفكر العربم ،ال.ط.1110 ، شفيق (حسنين)  ،سيكولوجية اإلعالم الراسات متطورل فم علم النفس اإلعالمم ،القاهرل ،الار فكر وفنللطباعة والنشر والتوزي  ،ال.ط.0449 ،

 -شومان (محمال)  ،المشاركة السياسية للمرقل فم خطاب الكاريكاتور فم الصحافة المصرية انتخابات

مجلس الشعب عام  0444نموذجا ،ورلة مقالمة للمؤتمر العلمم األول المرقل واالنتخابات البرلمانية لراءل
للوال واستش ار

المستقبل ،0441 ،مصر ،المركز المصر لحقوق المرقل.

http://www.noorsa.net/files/file/a6e3_14.pdf

 صبطم (عبيالل) وبخوش (نجيب) ،الالاللة والمعنى فم الصورل ،الجزائر ،الار الخلالونية للنشر والتوزي ،ط.0441 ،1.
 عبال هللا انم (لالور) ،سيميائية الصورل :مغامرل سيميائية فم قشهر االرساليات البصرية فم العالم،األرالن ،الار الوراق للنشر والتوزي  ،ط.0449 ،1.
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 عبال المسلم (طاهر) ،عبقرية الصورل والمكان التعبير التأويل النقال ،األرالن ،الار الشروق للنشروالتوزي  ،ال.ط.0440 ،
 عتيق (عمر) ،قافة الصورل (الراسة قسلوبية) ،األرالن -إربال،عالم الكتب الحاليث.0411 ، -اللبان(شري

الرويش) ،األلوان فم الصحافة المصرية ،القاهرل ،العربم للنشر ،ط.1111 ،0

 .0.6المرجع األجنبية:
- Barthes (Roland), l’obvie et l’obtus, France, Edition le Seuil, 1982.
-Champfleury ( Jules), Histoire de la Caricature sous la République L’empire et la
Restauration, Paris, EDenteu éditeur, deuxième Edition, 1877.
-Joly (Martine), Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Edition Nathan, 1994.

 .3.6الدوريات:
 قوسامة (عمر) وبوعمامة (العربم) ،التم الت االجتماعية للوسائل التكنولوجية الحالي ة ،وعاللتها بطبيعةاالستخالام ،مجلة الحوار المتوسطم (الجزائر ،جامعاة الجياللم ليابس سيال

بلعباس ،مختبر البحوث

والالراسات االستشرالية فم حضارل المغرب اإلسالمم) ،المجلال ،9 :العالال ،0416 ،0 :صص.064-021.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32625

 -قولمو الزيتونم (فريالل) ،إشكال التلقم فم استقبال األعمال الفنية الجزائرية الكاريكاتير فم الصح

الجزائرية قنموذجا ،مجلة جماليات (الجزائر ،جامعة عبال الحميال بن بااليس مستغانم ،مختبر الجماليات
البصرية فم الممارسات الفنية الجزائرية) ،المجلال ،1 :العالال ،1 :اليسمبر  ،0410صص.00-33.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76029

 -بوصابة (عبال النور) ،نحو مقاربة سيميولوجية لقراءل الكاريكاتير تحليل لصورل كاريكاتيرية نموذجا ،مجلة

سمات (البحرين ،مركز النشر العلمم ،جامعة البحرين) ،العالال ،0411 ،0 :صص.21-36.

https://journal.uob.edu.bh/bitstream/handle/123456789/796/SEMAT040102.pdf?sequence=1

 ختال (بختة) وكحلم(عمارل) ،االشتغال الجمالم لفن الكاريكاتور فم الجزائر (اليالم وجحيش قنموذجا)،مجلة جماليات (الجزائر ،جامعة عبال الحميال بن بااليس مستغانم ،مختبر الجماليات البصرية فم الممارسات
الفنية الجزائرية) ،المجلال ،2 :العالال ،1 :اليسمبر ،0419صص.96-11.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88796
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 -خال

(جلول)  ،الكاريكاتير بين الحق فم اإلعالم والحق فم الصورل تالاعيات قزمة الرسوم بين لوالنال

بوسطن الالنماركية وشارلم إيبالو الفرنسية ،مجلة اآلالاب والعلوم االجتماعية (الجزائر ،جامعة سطي

،)40

المجلال ،10 :العالال ،0412 ،04 :صص.39-01 .
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/13159

 -كوتر (جون مار ) ،فم محتوى (مضمون) االتصال السياسم ،تر :الطاهر بن خر

هللا ،المجلة

الجزائرية لالتصال (الجزائر ،جامعة الجزائر ،)3المجلال ،0 :العالال ،1110 ،6-1 :صص.003-192.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82973

 لمام (فتيحة) ،الصورل التلفزيونية اإلخبارية بين الموضوعية واإلياليولوجية الراسة سيميولوجية لموضوثتحويل السفارل األمريكية فم إسرائيل من تل قبيب إلى القالس عبر لناتم  CNNوالجزيرل اإلخبارية،

(الجزائر ،جامعة عبال الحميال بن بااليس مستغانم ،مختبر الجماليات البصرية فم الممارسات الفنية
الجزائرية) ،المجلال ،6 :العالال 09 ،1 :جوان  ،0404صص.313-060 .
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118077

 -مرال (مليح) ،األلوان واإلنسان ،مجلة حراء( ،تركيا ،شركة إيشك للنشر فم اسطنبول) ،العالال،0441 ،0:

صص.31-09 .

file:///C:/Users/hp/Downloads/hira-02.pdf

-George Mounin, Pour une sémiologie de l’image, Revue communication et
langages (France, Presses Universitaires de France), n°22, 1974, pp.48-55.
https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1974_num_22_1_4097

 .4.6األطروحات الجامعية:
 لاسيمم (قمال) ،ظاهرل اإلرهاب فم الجزائر من خالل رسومات كاريكاتورية الراسة تحليلية سيميولوجيةلصور قيوب واليالم خالل الفترل الممتالل من جانفم  1116إلى جانفم  ،0441مذكرل ماجستير غير
منشورل ،تخصص سيميولوجيا االتصال ،إش ار

قحمال عظيمم ،جامعة الجزائر ،43لسم علوم اإلعالم

واالتصال.0441 ،

 .5.6المواقع االلكترونية:
مصطفى لمباشر  ،وظيفة فن الكاريكاتير األساس ..ناجم العلم نموذجا ،متاح على الرابط- :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=76951
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 متاح على، يناير قنموذجا02  سيميولوجيا ساحات ال ورل ميالان التحرير فضاء ل ورل، زيالان حميالانhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292790 :الرابط

- Evangelos Kourdis, La sémiotique de la traduction de l’humour Traduire la caricature
de la presse française dans la presse
http://ikee.lib.auth.gr/record/244605?ln=fr.
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