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Abstract
This research presents several caricature images with various themes, starting
from the issue of resistance between the Muslim Brotherhood and Saudi Arabia.
Then there is also about the extreme weather that has hit Saudi Arabia for days,
as well as other insinuations that contain the readers' motivation. Through this
discussion, the researcher tries to analyze and understand each caricature that is
presented in the account. Also through this study, researchers looked for some
facts and events that were happening in the State of Saudi Arabia at that time.
From that incident, inspiration emerged from a caricature and poured it out
through a work called caricature. The purpose of this research is to know and
understand well what themes are presented, then to study using illocutionary
speech acts based on their types and some using speech acts based on their mode.
The theory as a surgical tool in this study uses Searle's speech act theory. Data
collection was carried out using observation and note-taking techniques, then all
data were put together and analyzed one by one. In illocutionary speech acts, there
are five types of speech, namely, assertive, directive, commissive, expressive, and
declarative. The results of the analysis of the caricatures found, there are several
meanings, namely, assertiveness can mean to state, express opinions, and propose.
The directive is also divided into four functions, namely ordering, ordering, and
giving advice. Commissive means promise. Then Expressive can mean
complaining, blame. And the last declarative changes the utterance word into a
speech.
Keywords: Pragmatic Analysis; Caricature; Illocutionary Actions.
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ملخص
يقدم هذا البحث عدة رسوم كاريكاتورية مبواضيع خمتلفة .وابتداء من قضية املقاومة بني إخوان
املسلمني واململكة العربية السعودية ،وهناك أيضا طقس قاسي جيتاح اململكة العربية السعودية
لعدة أايم ،وغريها من التلميحات اليت فيها تشويق القارئ .من خالل هذا البحث ،حياول
الباحث اإلطالع عليه وفهمه كل كاريكاتور مقدم يف احلساب .و من هذا البحث أيضا ،حبث
الباحث بعض احلقائق واألحداث اليت كانت حتدث يف اململكة العربية السعودية .فمن تلك
وعّب عنه من خالل احملاولة تسمى هبا الكاريكاتور.
احلادثة ،ظهر إهلام رسام الكاريكاتور ر
وابلتاىل ،فأ رن اهلدف من هذا البحث ملعرفة املوضوعات املعروضة و فهمها مث اإلطالع عليها

ابستخدام أفعال الكالم اإلجنازي على أساس النوع و استعمال بعضه معتمدا علي وضعه .و رأما
النظرية املستخدمة لعرض البحث وتفسريه فهي نظرية فعل الكالم لسريل  .Searleو ابلنسبة
إىل مجع البياانت فهو تقنية االستماع وتقنية تدوين املالحظات .وبعد ذلك ،يقوم الباحث جبمع
البياانت وحتليلها واحدة واحدة .يف أفعال الكالم الومهي ،فهناك مخسة أنواع من الكالم  ،و
أتمل الباحث نتائج حتليل
هي فعل الكالم احلازم و التوجيه و الصريح و املعّبة و اإلعالنية .ر
الكاريكاتور ،فهناك معاين عديدة  ،وهي حازمة ميكن أن تعّب بشكل هادف  ،تعّب عن اآلراء
 ،وتقرتح .التوجيه يعين أن أتمر  ،أتمر  ،وأن تعطي النصيحة .الوسيلة التعويضية للوعد .مث
املعّبة ميكن أن تعين الشكوى واللوم .وأخريا  ،حيول املذيع كالما إىل كالم.
كلمة مفتاح :الدراسة التداولية؛ الكاريكاتور؛ فعل الكالم اإلجنازي.

أ .مقدمة
اللغة هي نشاط يتعلق جبميع جماالت احلياة البشرية ،سواء يف اجملاالت
االقتصادية والتجارية والقانونية واالجتماعية والتعليمية .ابستخدام اللغة ،ميكن
1
لشخص ما نقل األفكار واملعرفة واملشاعر واملعلومات إىل اآلخرين شفهيا وكتابيا.
استخدام اللغة هو نشاط اتصال يعّب عن شعاراهتا و نقل القصد و املعاين إىل احملاور
1

Umar Mansyur, “Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Pendekatan
Proses,” RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya 9, no. 2 (2016): 158,
https://ojs.unm.ac.id/retorika/article/view/3806.
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(االتصال الشفوي) أو القراء (االتصال الكتايب) .ألن الناس هم كائنات اجتماعية
لن تتخلرع عن اإلتصاالت و التنشئة و التفاعل بني اآلخرين .والعالقة بني الشعار و
معناه مطلوبة يف التواصل .يف الواقع تعلرم اللغة هو نفس تعلرم التواصل ووسائط
اإلعالم املستخدمة يف تسليم النية و اإلرادة هي اللغة .ميكن إستخدام اللغات لنقل
الرأي و األفكار و الرغبات و املشاعر و اخلّبات لألخرين .واللغة كوسيلة لالتصال
يستخدمها الشخص يف جمموعة متنوعة من الوظائف املقدمة يف سياق هادف .من

خالل اللغة ،ميكن للبشر بناء على عالقات مع األخرين ألن اللغة هلا وظائف متنوعة
3
جدا 2.يتطور تعلم اللغة حاليا بسرعة كبرية.
ر
اللغة هي أداة للتفكري و آدات االتصال لنقل عقل شخص يقوم على منطق
استقرائي أو استنتاجي .إستخدام لغة جيدة التؤدي إىل استنتاجات جيدة
وصحيحة .فهو جمرد لفهم القصد و معين اخلطاب الذي ألقاه املتكلمون .ومع ذلك،
فإن السياق املستخدم يف اخلطاب حيتاج أيضا إىل أن يفهم ،حبيث ال يوجد سوء

فهم يف تقدمي املعلومات .نطاق تقدمي املعلومات واسع جدا .و ميكن تقدمي املعلومات

عن طريق وسائط اإلعالم اجلماهريي ،سواء كانت شفوية أو مكتوبة .تطبيق اللغة
وسائل اإلعالم كوسيلة للتوصل يف تقدمي األفكار و الرغبات و املشاعر و اخلّبات
من خالل وسائل اإلعالم املختلفة مثل الطباعة و وسائل اإلعالم اإلجتماعية و
غريها .وحدة من وسائل اإلعالم اليت تستخدم اليوم و توزيعها على نطاق واسع
خالل الصحافة يف وسائل اإلعالم اجلماهريي .اللغة الصحفية هي لغة قارئ غري
2

Syahrizal Akbar, “Analisis Tindak Tutur Pada Wawancara Putra Nababan Dan
Presiden Portugal (Kajian Pragmatik),” SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra
Indonesia 1, no. 1 (2018): 27–38, http://ejournal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs/article/view/792.
3
Abdul Hamid, “Ta’liim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Li Al-Thullab Al-Wafidiin Fii Jami’Ah
Al-Malik Sauud Bi Al-Riyadh Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Sauudiyyah,” LiNGUA: Jurnal
Ilmu Bahasa Dan Sastra 6, no. 3 (2011), https://doi.org/10.18860/ling.v6i3.1475.
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متجانسة .و تنقسم وسائل اإلعالم إىل قسمني مها وسائل اإلعالم اجلماهريي و
وسائل اإلعالم املطبوعة.
تردد
الصحف هي واحدة من األشكال الصحفية الىت تعمل مع إبالغ مع ر

واسعة وسريعة الوصول .التطور التكنولوجي السريع أصبح الداعم الرئيسي الذي جعل
الصحف ميكن أن ننتشر إىل مجيع أحناء البالد .اإلنرتنت يساعد على نقل األفكار
املوجودة يف الصحيفة حبيث ميكن قبوهلا من قبل مجيع اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل.
التطورات التكنولوجية يف مجيع العامل تسبب اإلنرتنت لتصبح شبكة عاملية و ميكن
4
الوصول إليها بسهولة ألي شخص ،يف أي وقت و يف أي مكان.
كاريكاتور كشكل من أشكال الرأي والصورة يف الواقع لديه التميمة من
صحيفة .كما هي رواية أخرى من التحرير يف رواية الصورة ال ُفكاهية .لذلك فالقارئ
مدعو للتفكري و التأمل و فهم الرسائل الصرحية و الضمنية .حيتوي الكاريكاتور على
صورة جذابة و مضحكة مع نص قصري مكتوب .من خالل الكاريكاتور ميكن للقراء
ختمني معين الصورة أو الغرض منها .يصنع الكاتب أنواعا خمتلفة حىت يتمكن القارئ
من فهم األفكار و النقد االجتماعي املوجود فيها .الكاريكاتور تتكيف أيضا مع
الظروف و التطورات اليت حتدث فيها .والكاريكاتور هو تصوير مفرط للشخصية من
خالل تشويه أشكال معينة دون احلاجة إىل القضاء على الشخصية األصلية الىت
5
هتدف إىل نقل مشكلة إجتماعية أو سياسية.

4

Danesi Marcel, Pengantar Memahami Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra,
2010), 205.
5
Gusti Randa, Achyar Sikumbang, dan Minarsih, “Karikatur Tokoh Politik Indonesia
Dalam Karya Lukis,” Serupa The Journal of Art Education 1, no. 1 (2012): 82–92,
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/serupa/article/view/374.
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فالتطور التكنولوجي أحد الوسائل الىت يستخدمها الناس يف خمتلف أحناء العامل.
يقول جريس يف مسعود شهراوي أن اجلملة يف الكاريكاتور تشري إىل املعىن غري
املعروف مباشرة يف اجلملة 6.يف بالد العرب ،على سبيل املثال يف منطقة اململكة
العربية السعودية ،هناك حساب وسائط إجتماعية يسمى هبا كاريكاتور السعودية
) (@cartoon_arحيث ينقل احلساب الكثري من املعلومات حول العامل العريب و الىت
يتم تقدميها كاريكاتور فريدة و مضحكة .وبتأكيد أي شخص يري أحد األعمال
من احلساب فسوف يكون مطلقا ألن احملتوي املقدم مثري جدا لالهتمام .واألمر
ذ لك رمبا كمجتمع غري عريب ،من الصعب مالحظته و فهم املعين الواضح ملا هو
موجود يف كل صورة من الصور املعروضة.
وحيقق حساب كاريكاتور السعودية  @cartoon_arهذا كل شيء من احلياة و
السياسة و التلميح .ويف الواقع ،فإن طبيعة الكاريكاتور هي لتلميح الطرف أو الكائن
املعىن .لقد أصبح طابع رسومات الكاريكاتور حلفظ الطعون و الدعوات
والتلميحات فيها .لذلك ليس هناك شك حيتاج إىل تقييم الصور من خالل الرسوم
إىل املناقسة معا .ويف دراسة حتليلية تداولية ،فالزم أن يفهم الباحثون املعاىن بشكل
صحيح يف كل سياق من الصور املعروضة .و جيب أن يكون الباحثون أذكياء و هلم
مهارة يف وصف كل صورة مكشوفة من الصور الكاريكاتورية .رغم أهنا ليست
مطلوبة لشرح تفصيلي ،ابإلضافة إىل إمتام إجراء البحوث املتعلقة ابلدراسة التداولية
بواسطة ساري ) (Sariأن التحليل التداويل هو إنتهاكات األفعال خلطاب املعلم،
وهو حتليل الستخدام اللغة الىت يقوم على أساسها يعىن أفعال الكالم و انتهاكات
6

M. Shahrawi, At-Tadawuliyah ‘Inda Al-‘Ulama Al-‘Arab: Dirasah Tadawuliyah
Lidhahirah Al-Af’al Al-Kalamiyah fi Al-Turats Al-Lisani Al-‘Arabi (Beirut: Dar At-Thali’ah,
2005), 113.
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مبادئ التعاون وكذلك انتهاكات مبدأ اجملاملة .7يقوم هذا البحث بتحليل أفعال
املعلمني يف الكالم ،و يف حني أن البحث الذي سيقوم به الباحث حتليل الكاريكاتور.
فبناء على اخللفية السابقة الىت وصفها الباحث ،بصيغة املشكلة على النحو
التايل .ما هي السمات الكاريكاتورية املوجودة يف حساب كاريكاتور السعودية
 @cartoon_ar؟ و ما هي الظروف الىت حتدث يف اململكة العربية السعودية ؟ مث ما
معىن األفعال اإلجنازية على الرسوم الكاريكاتورية املعروضة يف حساب كاريكاتور
السعودية  @cartoon_ar؟
وتلك املشكالت الثالث السابقة تكون مباحثا ضرورية البد للباحث أن يقوم
ابإلجابة عنها يف اخلالصة هلذا البحث إن شاء هللا.
ب .منهج البحث

هذا البحث هو البحث املكتبية ,يستخدم هذا البحث املنهج الوصفى النوعى.
واهلدف من علوم اللغة الوصفية هي وصف حقائق اللغة بطريقة متزامنة وغري متزامنة.
واملراد ابلبحث النوعى هو إجراء حبثي ينتج بياانت وصفية يف شكل مكتوب أو
شفهي على أساس مالحظات األشياء .وأما مصدر البحث هلذا البحث فهو صورة
كاريكاتورية حتميلها يف حساب تويرت كاريكاتور السعودية  @cartoon_arوجدت يف
اململكة العربية السعودية.
و مجع البياانت املراد حيققه بواسطة طريقة تدوين املالحظات .وبينما كانت
طريقة االستماع هي خطوة واحدة جلمع البياانت من خالل النظر و قراءة بيانية و
فهم معىن النص يف الكاريكاتور إبستخدام فعل الكالم اإلجنازي .القيام برتمجة النص
7

Indah Rahmita Sari, “Analisis Pragmatik Pelanggaran Tindak Tutur Guru Di SMA
Lentera,” Pena : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra 3, no. 2 (2014): 37–50,
https://online-journal.unja.ac.id/pena/article/view/2328.
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املوجود يف كل كاريكاتور ،مث بتفسري املعىن الصريح للكاريكاتور .وابلنسبة إىل طريقة
حتليل البياانت يف هذا البحث هي طريقة حتليل الدراسة التداولية من خالل أفعال
الكالم اإلجنازي الىت قام هبا سريل ( )Searleوليفينسون (. )Levinson
ج .نتائج البحث و مناقشته
الكاريكاتور هو شكل من أشكال املمارسة اللغوية الىت تتبع مبادئ الكفاءة
والوضوح .وتقدمي الرسائل فيها ابستخدام كلمات قليلة ولكن هلا وضوح حاد يف
الرسالة الىت ميكن استخدامه لنقل االنتقادات واهلجاء الىت ميكن حساهبا للجودة.
سيّباين ( )Sibaraniيقسم الكاريكاتور إىل ثالثة أنواع :األول ،الكاريكاتور الفردية
( )personal caricatureهي صورة كاريكاتورية تصور شخصا (عادة ما تكون
شخصية مشهورة) عن طريق الكشف يف شكل وجوه و أشياء أخرى أو حاالت من

8

حوهلم .والثاين ،الكاريكاتور االجتماعي ( )social caricatureهو كاريكاتور يوضح
القضااي الىت تسيء إىل العدالة االجتماعية .وميكن كاريكاتور االجتماعية تعرض
جمموعة متنوعة من الفكاهة .فالثالث ،الكاريكاتور السياسي()political caricature
هو كاريكاتور يصف السياسي حسب رؤيته من حيث الفكاهة أي من خالل عرض
شخصيات سياسية على خشبة املسرح واخلروج مبرح.
والكاريكاتور كأحد وسائل اإلعالم الىت تعرض َلع رّب تويرت هو شكل آخر من
أشكال األفعال الىت ألقاها املتحدث وقبلها القارئ .فالفعل الذى يظهر يف هذا النوع
من التواصل أملح و نقش كثريا إىل اللغوايت االجتماعية و وعلى وجه خاص التداولية.
إذن ،فمنهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو الدراسة التداولية .يقول ليفينسون
( )Levinsonإن التداولية كدراسة يف علم اللغوايت تدرس العالقات بني اللغة و سياق
8

R. Kunjana Rahardi, Bahasa Prevoir Budaya (Yogyakarta: Pinus Book Publisher,
2009), 34.
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الكالم .و لفهم استخدام اللغة فمن الضروري على فهم السياق ابجلانب إىل استخدام
اللغة 9.القوة الرئيسية للصور (الرسوم الكاريكاتورية مبا يف تلك الصور) هي القدرة
على إيصال الرسالة بدون كلمات عديدة .متثل الصور عددا من الكلمات واجلمل،
وترتك تفسرياهتا للجمهور .ويفضل استخدام لغة الصور أيضا .لذلك  ،تعّب العديد
من وسائل اإلعالم عن آرائها خالل الرسوم الكاريكاتورية .وعلى ذلك ،فاملثري
لالهتمام بتحديد الرسوم الكاريكاتورية الىت هلا وظيفة كنقد اجتماعي ،مث ما اخلطاب
املرتبط بعمل نصوص الكاريكاتور.
والتداولية هي فرع من الفروع اللغوايت الىت تدرس اللغة املستخدمة للتواصل
يف مواقف معينة 10.مدار التداول هو بعض اجلوانب الىت ال ميكن تفسريها ابإلشارة
املباشرة إيل الظروف الفعلية للجملة املنطوقة 11.وإن التداول ميكن النظر من التعامل
إىل جوانب املعلومات (ابملعىن الفسيح) تسليمها من خالل لغة (أ) غري مشفرة و
إنتفاقية املقبولة عموما يف االشكال اللغوية املستخدمة ،ولكن (ب) اإلنشاء بشكل
طبيعي عن املعاىن التقليدية وقفا للسياق املستخدم فيها و يعتمد عليها 12.و رأما

أفعال الكالم ( )Speech Actفهي أعراض نفسية فردية و يتحدد بقائها علي قدرة
املتحدث على التعامل مع املواقف املعينة 13.وضعت نَظَرية أفعال اإلجنازية هو
أوسطن ( )Austin, 1956األستاذ الدكتور يف جامعة هارفارد ،أ رن هذه النظرية هي
شكل من أشكال نتائج احملاضرة ،مث سجلتها ( )J.O.Urmson, 1965مع العنوان How
9

Rahardi Aristo, Media Pembelajaran (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,
2003), 12.
10
Franciscus Xaverius Nadar, Pragmatik & Penelitian Pragmatik (Yogyakarta: Geraha
Ilmu, 2009), 2.
11
John Searle, Ferenc Kiefer, dan Manfred Bierwisch, Speech Act Theory and
Pragmatic (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980), 7.
12
Louise Cummings, Pragmatik; Sebuah Perspektif Multidisipliner, trans. oleh Eti
Setiawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 2.
13
Abdul Chaer, Pengantar Semantik (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 65.
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? to do Things with Wordsومع ذلك  ،تطورت النظرية بشكل مطرد بعد نشر
سريل ( )Searle, 1969كتااب بعنوان Speech Acts: An Essay in the Philosophy of
 .Languageوفق سريل ( )Searleيف مجيع اإلتصاالت اللغوية أعمال الكالم .وجيادهلا
أبن التواصل ليس مبجرد رمز أو كلمة أو مجلة ،ولكن سيكون األنسب استدعاء
املنتج أو منتج الرمز .فاجلملة الىت تضمنت فيها سلوك أفعال اإلجنازية ( the
 .)performance of speech actsو بشكل أكثر حتديدا ،فإن أفعال اإلجنازية هي
نتائج مجلة يف الظروف املعينة هي أصغر وحدة اتصال لغوي ميكن أن تتخذ شكل
14
بياانت أو أسئلة أو أوامر أخرى.
فيما يلي حتليل فعل الكالم اإلجنازي بناء على نوعها ،هو فعل الكالم احلازم
و التوجيه و الصريح و املعّبة و اإلعالنية .مستندا إىل أنواع الكالم اإلجنازي سيؤدي
هذا البحث إىل مخسة أنواع ،وهي :احلازمة ) ,(asertifالتوجية ) ,(direktifالوعيدة
) ,(komisifالتعبري ) ,(ekspresifو االعالن ).(deklaratif

 - ١احلازمة هذا فعل من الكالم يعمل على حتديد أو شرح األشياء كما هي يف
احلقيقة .ومثال ذلك:

Cummings, Pragmatik; Sebuah Perspektif Multidisipliner, 2.
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ويف الصورة الكاريكاتورية ( )١أعاله ،فما معىن السياق يف الصورة السابقة ؟

إذا نظران إليها ،فهناك شخص قائم منتصب حيمل لوحة مكتوبة فيها:
"اإلسالم هدفنا" و "السلطة هدفنا"

وتظهر لنا الصورة تعبريا عن اخلوف عندما هربت كلمة "اإلسالم" الىت غطت
سابقا كلمة "السلطان" و سقطت على األرض .مث ملاذا تكون كلمة "اإلسالم"
تستخدم اللون األمحر؟ وقفا لنيوتن  Newtonفإن اللون األمحر يدل على القوة
والطاقة و الدفء و الشهوة و العدوان و اخلطر 15.ولذا ،كان اللون األمحر هنا لديه
قوة و طاقة .وهذا هو ،كرمز أن الدين حتظى بتقدير كبري وبكرامة ،فكثري من الناس
يعهدون بشيء ابسم الدين.

وعندما تصدر الصحيفة الىت تقرأ "اإلسالم" فإهنا تظهر اخلوف ألنه طوال هذا
الوقت ختتبئ وراء اإلسالم .مث قال" :أبووبس" وهذا يدل على أنه كان يشعر ابلقلق

واخلوف واخلجل.

فهذه الصورة تروي القليل من االضطراابت بني "اإلخوان املسلمني" مع اململكة
العربية السعودية .كما ورد على موقع  hidayatullah.comو الذي ينص على أنه يف
أوائل يوليو  ،٢٠١٧أن اململكة العربية السعودية ،وكذلك مصر واإلمارات العربية
املتحدة و البحرين ،إهنم قطعوا العالقات الدبلوماسية مع قطر .إهنم يتهمونه بدعم
"التطرف" وتدمري توازن املنطقة .لكن اململكة العربية السعودية ال تعتّب دائما مجاعة

اإلخوان املسلمني هتديدا إقليميا .

ويف الواقع  ،أتثرت العالقة بني الصعود واهلبوط ابلتناغم والتوتر منذ اللقاء
التارخيي بني امللك عبد العزيز آل سعود ومؤسس احلركة حسن البنا عام  .١٩٣٦أن
15

dinus.ac.id, “Teori Warna I,” diakses 14 Desember 2019,
http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/materi_nirmana_2_warna.pdf.
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هذه اجلماعة أقل احرتاما وقبوال هناك .و بعض الناس يعتّبون أن مجاعة اإلخوان
املسلمني كانت هلا آاثر سلبية وأتثريات على استقرار الدولة .من الصورة السابقة،

ميكننا أن نفهم أن العديد من األشخاص واملؤسسات والسلطاانت تعمل غالبا ابسم
الدين ملصاحلهم .كما حدث هلذا الشخص ،وأنه اختبأ وراء اإلسالم ملصاحلة
الشخصية.

الصورة ( )٢أعاله تتضح لنا أن الفرق هي يف كيفية رؤية الشخص الشيء.
يتم تشبيه األداة وتستخدم ملعرفة املشكلة الىت يواجهها كالمها .ومع ذلك ،فإن طريقة
استخدام مناظريهم خمتلفة متاما ،لذا فإن املشكالت الىت يروهنا خمتلفة أيضا .دعنا
ننظر إىل حمادثتهم!

أول شخص يرى مشكلة يقول" :اي صغرها" مث اآلخر يقول" :اي كّبها".
أتملنا أول شخص يرى مشكلة ابستخدام زوج من املناظري بعكسها.ابحلقيقة،
جيب أن تكون العدسات الكبرية قريبة من الكائن الذي يتم رؤيته .إذن ماذا معىن
السياق السابق؟ ميكننا أن نفهم هنا ،أن النظر هو إىل شيء ما جيب أن تؤخذ يف
االعتبار من مجيع اجلهات .جيب عدم عرض مشكلة خاطئة أو صحيحة أو كبرية
وصغرية بطريقة خاطئة .إذا كان األمر كذلك ،فإن النتائج ستكون متناسبة عكسيا
مع ما حدث .الفرق بني االثنني هو يف كيفية استخدام مناظري .مييل منظور كل
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شخص يف االستجابة إىل نفس املشكلة أو حلها إىل أن يكون خمتلفا ،اعتمادا على
كيفية رؤيته وحلها.

 - ٢التوجيه ) (direktifأفعال الكالم الىت يستخدمها املتحدث لتشجيع املستمع أو
غريه للقيام ابألفعال من خالل الكالم.

تتضح لنا الصورة ( )٣السابقة ما حدث يف ذلك الوقت الذي ضرب يف
اململكة العربية السعودية و هي الفيضاانت اخلاطفة الىت ال تزال تسبب خسائر .يف
الصورة السابقة ،فهناك شخص يتحدث على املنصة مث يقول للجمهور:
"ال خوف من أمطار هذا العام"
إذا أخذان االنتباه ،أخّب الشخص الناس أال خيافوا من املطر الذي اجتاح
اململكة العربية السعودية لتسبب فيضاانت ،بل اتضح أن الشخص خبائف نفسه.
تتضح هذه الصورة أن الشخص يتحدث على املنصة ابستخدام عوامة يف جسده.
أي أنه أخّب الناس أال خيافوا من املطر والفيضاانت ،لكنه كان خائفا من ذلك.
وقع هذا احلادث يف عام  ،٢٠١٨عندما ضربت اململكة العربية السعودية
فيضان مفاجئ تسبب يف وقوع إصاابت كل يوم .كما ذكرت وسائل اإلعالم
 news.detik.comتنص على أن الفيضاانت املفاجئة قد ضربت عددا من املناطق يف
اململكة العربية السعودية يف الشهر املاضي .وقُتل  ٣٠شخصا على األقل يف الفيضان
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املفاجئ 16 .و قالت  ،Anadolu Agencyهيئة الدفاع املدين السعودية يف بيان إن
عدد القتلى جاء من  ١٣منطقة خمتلفة يف السعودية" .إن حصيلة القتلى جراء
الفيضان واحلادث صدمة كهرابئية (يف آخر  ٣٠يوما) تصل حاليا إىل  ٣٠شخصا".

والكالم يف الصورة ( )٤جبانب ذكر شيء ،حيتوي أيضا على املعىن اإلجنازي.

يوصف الشخص املوجود يف الصورة أبنه استقدام مث يقول عّب اهلاتف:
"كم!..كم؟..مت"..

يظهر بوضوح أنه يتلقى مكاملة من شخص .لذلك ماذا حدث هناك؟ وعلق

أحد السكان هناك :

كما ذكرت من قبل املوقع  bbc.comقال إن السياسة املتعلقة إبهناء إصدار
أتشريات العمل اجلديدة للعمال املهاجرين العاملني يف القطاع احمللي منذ  ٢يوليو
جعل العمال املهاجرين الذين يعملون يف اململكة العربية السعودية قلقني من أهنم لن
يتمكنوا من العودة إذا تقدموا بطلب للعيد ومتديد عقود عملهم .17برزت هذه الفكرة

كشكل من أشكال السخرية املوجهة إىل اجلمهور ،الىت ال تزال حتدث فيها ثقافة

16

Novi Christiastuti, “Banjir Bandang di Arab Saudi Tewaskan 30 Orang Sebulan
Terakhir,” detiknews, diakses 11 Desember 2019, https://news.detik.com/internasional/d4301249/banjir-bandang-di-arab-saudi-tewaskan-30-orang-sebulan-terakhir.
17
Sri Lestari, “TKI di Saudi khawatir,” BBC News Indonesia, diakses 10 Desember
2019, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110731_tkihabiskontrak.
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البيع والشراء .ال تزال هناك أشياء كثرية يف شكل ترشيح أو قبول األعضاء الذين ال
يفلتون من ثقافة البيع والشراء من أجل تسهيل االختيار.

 - ٣الواعدة ,إنه فعل الكالم الذي حيتوي على معىن كالم يتكون من وعد.

يوضح الكاريكاتور ( )٥أعاله لغزا ،حيث ال تتطابق الكلمات الىت قاهلا مع

احلقائق ما حدث .يصف شخص كان يقرأ قصة إخبارية على التلفزيون مث قال:
"نستنكر ما حيدث يف األقصي"

كان البيان واضحا جدا حيث أبلغ أنه يعارض بشدة ويدين إسرائيل الىت ترتكز
على األراضي الفلسطينية .لكن من انحية أخرى ،يف تلك الصورة فإن الشخص
الذي يتحدث على التلفزيون لديه عالقة مع إسرائيل .فإذن فما الواقع ؟
تصف هذه الرسوم الكاريكاتورية دولة قطر الىت تتعرض للتآمر والقتال.
يف  ٥يونيو  ،٢٠١٧قطعت اململكة العربية السعودية وحلفاؤها مجيع العالقات
الدبلوماسية مع قطر .يتهمون الدولة الغنية ابلغاز بتمويل اجلماعات املتطرفة .ذكرت
وسائل اإلعالم  Internasional Kompasأن قطر تدعم محاس كجزء من الشعب
الفلسطيين 18.تسيطر حركة محاس اإلسالمية على غزة منذ عام  ،٢٠٠٧لكنها ال
18

”Glori K. Wadrianto, “Simaklah, 10 Pemicu Krisis Diplomatik di Qatar,
KOMPAS.com, diakses 7 Desember 2019,
https://internasional.kompas.com/read/2017/06/06/08184111/simaklah.10.pemicu.krisis.
diplomatik.di.qatar.
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تزال تعتّب مجاعة إرهابية من قبل الوالايت أمريكا و االحتاد األورويب و إسرائيل .فمن
الذي يدعم اجلماعات اإلرهابية وميوهلا لتدمري املقابر الفلسطينية؟

 - ٤التعبري ) ,(ekspresifاألفعال املقصودة من املتكلم لتقييم أشياء

يف الصورة ( )٦السابقة يوجد انفذان ،أحدمها يظهر جوا مشرقا واآلخر يظهر

غائما .هناك شخصان يقفان مث قال شخص واحد ينظر من النافذة:
"اجلو اليوم حلو"

ولكن يوصف هذا الشخص ابلتعليم .وأشار شخص آخر إىل النافذة األخرى

كما قال:

"الشباك هنا..طال عمرك"
قال مع وجه حزين ألنه رأى الوضع احلايل .و قال أحد السكان يف عمود

تعليقات توتري" :وهللا الغبار ذحبنا يومني ماين قادر اتنفس"

يف اآلونة األخرية ،واجهت اململكة العربية السعودية مع احلارقة والطقس احلار.
درجات احلرارة يف املنطقة الشرقية ميكن أن تصل إىل  ٥٠درجة مئوية .نقل هذا
وحذرت من رائسة األرصاد والبيئة
) (PMEأن الزايدات الشديدة يف درجات احلرارة حتدث يف عدد من املناطق يف
Presidency of Meteorology and Environment
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اململكة العربية السعودية

19

.أتثري الغبار الذي هاجم السكان ،هو ركود التعبئة

التعليمية هناك .إهنم يكافحون للذهاب إىل املدرسة .إذن فراسم الكاريكاتور السابق
يرسم معىن أن الغبار الذي أصاب مدينتهم لعدة أايم أصاب قلب التعليم يف اململكة
العربية السعودية ابلشلل.

 - ٥اإلعالن ,الكالم اإلعالين هو الكالم الذي حيول الكلمة إىل قول للقارئ.

يف الصورة ( )٧السابقة توضح بوضوح كالم حيمل معىن ورسالة لقرائه .توضح

الصورة سيارة متوقفة بشكل غري منتظم حول املسجد .و الكالم يف الصورة يقرأ:
"استووا و اعتدلوا"..

إذا فهمنا السياق السابق ،ميكن أن خنلص إىل أن الناس يذهبون للصالة إىل
املسجد مث يف املسجد طلب منهم تصويب صلواهتم .ولكن عكس ذلك فإهنم مل
يوقفوا سياراهتم منظمة و جيدة .من السهل ،إهنم يريدون تصويب الصفوف عند
الصالة ولكن ملاذا ال يستقلون سيارهتم؟ هذا هو احلال يف معظم املساجد الكبرية يف
اجلزيرة العربية .خاصة عندما أتيت صالة اجلمعة .توافدوا على الذهاب إىل املسجد
يقودون سيارة ،ألن موقع منطقة وقوف السيارات حمدود للغاية لذلك ال ميكن للسيارة
19

Nathasi, “Jelang Musim Haji 2017, Arab Saudi Capai Suhu Ekstrem,” Gomuslim,
diakses 10 Desember 2019, https://gomuslim.co.id/read/news/2017/07/06/4587/jelangmusim-haji-2017-arab-saudi-capai-suhu-ekstrem.html.
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الوقوف بدقة .لذا فإن حكومة املدينة حتظر بناء مسجد إذا مل تستطع توفري مساحة
كبرية أو كافية لوقوف السيارات.
د .اخلالصة

بناء على حتليل أفعال الكالم اإلجنازية للرسوم الكاريكاتورية العربية على حساب
تويرت ،ميكن أن نستنتج أن الكاريكاتور هو تعبري نقدي عن خمتلف املشكالت الىت
حتدث يف اململكة العربية السعودية يف ذلك الوقت ،بدءا من الظروف اجلوية القاسية
الىت حتتاج اململكة العربية السعودية إىل اضطراب اإلخوان املسلمني مع اململكة العربية
السعودية ،وإهناء العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر .من انحية أخرى ،هناك أيضا
عدد من الرسوم الكاريكاتورية الىت حتتوي على معىن الدافع حنو القارئ فقط .بناء
على النوع يوجد مخسة أنواع من أفعال الكالم اإلجنازية ووظائفها ،هي احلازمة
والتوجيهية واملبدئية والتعبريية واإلعالنية .وجدت نتائج حتليل الكاريكاتور ،فيها معاين
عديدة  ،وهي حازمة ميكن أن تعّب بشكل هادف  ،تعّب عن اآلراء  ،وتقرتح .التوجيه
يعين أن أتمر  ،أتمر  ،وأن تعطي النصيحة .الوسيلة التعويضية للوعد .مث املعّبة ميكن
أن تعين الشكوى واللوم .وأخريا ،حيول مذيع الكالم إىل كالم.
استنادا إىل تقييم نتائج البحوث ،يعتزم املؤلف تقدمي اقرتاحات أنمل أن تكون

مفيدة للباحثني اآلخرين ،وهي كما يلي :من املتوقع أن يدرس الباحث التايل املزيد

من املصادر واملراجع املتعلقة ابلعنوان السابق .للباحثني الذين يرغبون يف تكوين هذه
املناقشة مرجعا حبثيا ،والبحث عن بياانت موثوق عليها أخرى ،وفقا للوضع على
األرض و بسهولة فهمها من قبل اجلمهور .توسيع نظرة اثقبة حول ظروف اجملتمع

والبيئة يف منطقة أو بلد لتسهيل فهم الرسوم الكاريكاتورية املقدمة.
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