المقدمة:
نظ ار لممكانة اليامة التي أصبح يحتميا

"الكاريكاتير" كتعبير فني عمى منابر كسائؿ اإلعالـ بكؿ

أنكاعيا ،كنظ ار ألنو مجمكعة مف الخطكط قد ترسـ في تكامميا أشكاال معينة تحمؿ رسكمات

سيميكلكجية مختمفة تيدؼ مف كرائيا إلى بعث رسالة مشفرة في قالب ىزلي بنمط أخالقي أحيانا كبنمط

عقمي أك عاطفي أحيانا أخرل ،تطرح الدراسة اإلشكاؿ اآلتي:

ما العالقة بين الفن والقضايا االجتماعية في الكاريكاتير وىل يمكن ليذا الرسم أن يعتمد عمى فمسفة

جمالية قائمة بذاتيا؟ وكيف يكون تمقيو من حيث القبول والفيم واإلدراك وكذا التغذية الرجعية؟
كلإلجابة عمى ىذا الطرح دعمنا اإلشكاؿ بأسئمة جزئية:

 -1ما مدل قكة ىذا الرسـ الكاريكاتكرم كما مدل تأثيره عمى الرأم العاـ الجزائرم (أم جميكر قراء
الصحافة المحمية)؟

 -2ما ىي المعايير كالمقاييس التي يحدد مف خالليا الجميكر قيمة كأىمية كفعالية الرسـ الدائـ في
الجريدة؟

 -3ما ىي مبررات نقد الرسـ الصحفي كعمى أم أساس؟

 -4ما ىي أىـ المشاكؿ التي يتعرض ليا الرساـ الكاريكاتكرم في مينتو كىؿ ىناؾ نصكص قانكنية
تؤطر قذا الفف كتحميو.
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لمكقكؼ عمى ىذه النقاط كغيرىا اتبعنا المنيج التحميمي النقدم مدعمينا األفكار النظرية باستقراء ميداني

لعينة مف رسامي الكاريكاتير في الجزائرم

/1تعريف فن الكاريكاتير

الكاريكاتير ىك كممة مؤنثة ايطالية  caricatureأصميا التيني carreraبمعنى الحشك أك  la chargeمف
الفعؿ يحشك يقاؿ  caricarustaلمرساـ الكاريكاتكرم

()1

 .ك تعرؼCorpus L’Encyclopédie Universalis

الكاريكاتير عمى" أنو التعبير الصحيح كاألنسب لميجاء" ( .)2كىك لكحة تعطي لشخص أك شيء صكرة

مشكىة مضحكة .كالكاريكاتير ىك أيضا تصكير ىجائي لشخصية أك مجتمع يعرفو كذلؾ بأنو تمثيؿ مشكه
لحقيقة ما كيخمصو القامكس كذلؾ في تعريؼ مختصر كىك أنو شخصية قبيحة مضحكة

(.)3

كقد عرؼ موريس ال تومب الكاريكاتير عمى أنو مصطمح يطمؽ عمى لكحة محشكة

Porti charge

يعتمد ىذا الرسـ عمى المبالغة في العيكب الجسمية لكف بطريقة تسمح لنا بإيجاد شبو بيف الرسـ

كالشخصية الحقيقية التي نريد جعميا ىزلية.

()4

كيعرؼ مف جيتو م يشال جوف الكاريكاتير عمى أنو تمثيؿ مشكه لما ىك حقيقي كىك يتغذل مف

العيكب الجسدية كالمعرفية كاألخالقية.أما جون غرند كارتر بدكره يرل أنو سالح إلثارة الضحؾ ،ينتج ذلؾ
مف خالؿ اإلشارة إلى األشياء بطريقة الذعة شائكة لكف طريقة لألشخاص كالعادات ،ىك أيضا أداة
دراسة كمالحظة يساعد عمى إعطاء تسجيالت دقيقة لحقب زمنية مختمفة أما Johngrand Carter .يعتبر

الكاريكاتير ىك كسيمة ىجاء اجتماعي(.)5

أما جاك لوتيف فيقكؿ ":إف الكاريكاتير يشكؿ مرآة عاكسة حقيقية لردكد فعؿ الرأم العاـ سكاء كاف

مكجيا مف طرؼ السمطة أك حتى المعارضة ،كيتكؽ فالكاريكاتير عمى ميارة الرساـ كيمخص ما يفكر فيو

في كقت معيف كفي عجالة(.)6

كبدكره  Hifzi Topusيعرفو بأنو نمط مف االتصاؿ يقكـ عمى الرسـ ،ىذا األخير حامؿ لمضمكف

قصد تحقيؽ أىداؼ كأداء رسالة مف خالؿ تصميح الكاقع كتضخيمو كالكقكؼ عمى جكانبو العامة ،كىك

يكظؼ عنصر السخرية ،التيكـ ،النكتة كيصبح بذلؾ رسالة مرئية كذات قيمة ليا جانبيا األيقكني (الرسـ)

كالمساني (أم كؿ ما تـ تدكينو لتكضيح الرسـ)

(.)7

جاء في كتاب العصر الذىبي لمكاريكاتير االنجميزي لصاحبو ميشال جوف ":إف الكاريكاتير نمط

اتصالي يتـ بكاسطة دالئؿ غير لغكية...
بدمقرطة

()8
الفف" .

كيسمح بإزالة الفكارؽ بيف المتعمميف كاألمييف،

أما رونالد سيرل فيرل أف الكاريكاتير ىك ببساطة :

 فف تشكيو صكرة مف أجؿ صنع لكحة أكثر كاقعية كأكثر صدؽ . الكاريكاتير ىك ككمب الحراسة بالنسبة لمجميكر لكنو كمب كاسر لرجاؿ السياسة . الكاريكاتير سيء لضحاياه لكنو ممتاز ألشخاص آخريف .36

كما يسمح

 -كؿ مف يريد إخمادا لمكاريكاتير لديو شيء يريد إخفاؤه (.)9

/2تاريخ الكاريكاتير في الجزائر.

عمى الرغـ مف أف أكؿ الحفريات التي تدؿ عمى ممارسة اإلنساف البدائي الرسـ الكاريكاتيرم كانت في

جباؿ جنكب الجزائر ( .)10فإف التجربة الجزائرية في فف الكاريكاتير جد متكاضعة بعد ذلؾ فاألسماء التي

سجمت نفسيا في ىذا المجاؿ يمكف عدىا عمى األصابع ،كلـ تكف ىناؾ ىكية كاضحة ليذا الفف فالحديث

عف تاريخ الكاريكاتير في الجزائر نبدأه مف التكاجد الفرنسي في الجزائر" فخالؿ حرب التحرير برز عدة

رساميف في مجاؿ الصحافة نذكر منيـ مثال أوفي  ،Effeكفيم  ،Fimكالب  Lapكأسكارو  Ascaroلكف

اسـ سيني  Sineبرز أكثر مف ىؤالء ىذا األخير الذم اشتير بجرأتو كرفضو الصريح لمسياسة الفرنسية
في الجزائر ككاف قد ألؼ عدة أعماؿ مف بينيا
()11

 ،Dessinsظيكر ىؤالء كاف بيف سنكات

1956

."1962/

ثـ بدأت تتكالى األسماء في الظيكر فنذكر مثال الفناف إسياخم الذم مارس ىذا الفف كآخركف إلى أف

جاء الكريكاتيريست سميـ في أكائؿ الستينات يطؿ عمى الجميكر الجزائرم مف خالؿ جريدة أحداث الجزائر

كالمجمة الساخرة مقيدش ثـ تدرج كأنتج عدة أعماؿ مف بينيا

قابسة شمة ك زيد يا بوزيد ك بوطرطيقة.

كذلؾ برز الرساـ ىارون ثـ تتكالى بركز أسماء آخريف أمثاؿ ممواح قاسي كبوعمامة مازاري كقد أثرت
الفترة الدمكية التي مرت بيا الجزائر في اآلكنة األخيرة ما جعؿ معظـ الرساميف يياجركف إلى الدكؿ

األكربية ،كالى فرنسا خاصة كال يزاؿ بعض الفنانيف يزاكلكف إبداعيـ إلى يكمنا ىذا كنذكر منيـ
كجمال نون ،كىشام بابا عمي ،كمرسمي ،كعماري ،كإسالم وسوسة .كأيوب ،كبوخالفة.

كيعتبر عمي ديالم اليكـ أكثر ىؤالء شيرة كالذم يطؿ عمى جميكره مف خالؿ جريدتو اليكمية

كالقناة التمفزيكنية الفرنسية

عبي،
ليبرتي

 ،tv5كيمكف تقسيـ
الرساميف

قسميف

الجزائرييف إلى
أكؿ متأثر

كأخر

باألسمكب الشرقي

األكربي

متأثر باألسمكب

تبني

كجب اإلشارة إلى
التمفزيكف

مؤخ ار لمكاريكاتير في برامجو مف خالؿ حصة صباح الخير في
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الجزائرم

القناة الثانية الناطقة بالفرنسية  CANAL ALGERIEككذلؾ نذكر اعتماد الكاريكاتير كمادة إشيارية

في الجرائد الجزائرية مؤخ ار(.)12

()13

كمف بيف الرسكمات المعاصرة نشير إلى مجمكع ة مف رسكمات عبد الباقي بوخالفة:

/3معنى الكاريكاتير باعتباره داللة جمالية وفمسفية
يحتكم الكاريكاتير عمى":الخطة ،الكتمة ،الفراغ ،المكف ،الحركة ،المفارقة ،المبالغة ،المكضكع،

المضمكف ،اليدؼ كالتعميؽ" ،كىذه العناصر األحد عشر متعمقة بفف الكاريكاتير ،فإذا أردنا الحديث عف

جماليات الجانب المرئي لمكاريكاتير فإننا نقصد طبعا الجماليات التي تمس العناصر المعنية بو مباشرة أم

" الكتمة ،الفراغ ،المكف ،الحركة المبالغة" ؛ كتتكقؼ الجماليات عمى قدرة الفناف عمى التكفيؽ بيف ىاتو

العناصر فكؽ مساحة الكرقة .أك أم حامؿ آخر فمجاؿ إبداع الفناف ىنا مرتبط بالجانب البصرم كالمرئي
كفي كيفية التكفيؽ بينيـ سكاء في مجمكعيـ أك كؿ كاحد عمى حدة.

من جية الكاريكاتير كفكرة:

كىي الجماليات المرتبطة بالطرؼ اآلخر مف المعادلة ،أم كؿ ما يتعمؽ بالجانب الفكرم مف الرسـ

الكاريكاتيرم أم كؿ ما يتعمؽ بعناصر :الخطة المفارقة المكضكع المضمكف اليدؼ التعميؽ ،كتتجمى ىنا
الجماليات مثال في شكؿ مباشر كالتفطف لمفارقة معينة أك تناكؿ مكضكع محظكر ،كبطريقة غير مباشرة
كاإلحساس بردة فعؿ بعد تفاعؿ العكامؿ السابقة فيما بينيا.
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الكاريكاتير والسيميولوجيا
أبسط تعريؼ لمسيميكلكجيا ىك "عمـ الداللة" ،كقد ظ ّؿ ىذا العمـ غير منفصؿ كمجاؿ قائـ بذاتو لفترة
طكيمة جدا ،اعتبر خالليا جزنء مف الدراسات المغكية ،كبالتحديد كنظرية عامة لمغة ،كمحاكل ٍة لفمسفتيا .إال
كثيرا ،ألنو كاف أكؿ مف اتّجو إلعطاء
أف مجيء عالـ المنطؽ األمريكي ش .ساندر بيرس قد ّ
تغير األمر ن
تطكر األمر كثي ار مع فرديناند دو
السيميكلكجيا عمما خاصًّا بيا ،كتحريرىا مف اإلطار القديـ لدراستيا ،ثـ ّ
سوسير الذم نقؿ السيميكلكجيا إلى شكميا الحالي.
يعبر عما لإلنساف مف أفكار ،يمكف
يقكؿ دوسوسير" :إذا كاف باإلمكاف تحديد المغة كنظاـ مف الدالئؿ ّ
مقارنتو بمغة الصـ البكـ كبالطقكس الرمزية كصكر كآداب السمكؾ كاإلشارات الحربية كغيرىا ،إذف فأنو مف

الممكف أف نتصكر عمما قائما يدرس حياة الدالئؿ في صمب الحياة االجتماعية ،كقد يككف قسما مف عمـ

 Sémiologieأم عمـ
النفس االجتماعي ،كبالتالي قسما مف أقساـ عمـ النفس العاـ ،كنقترح تسميتو بػ:
الدالئؿ ،كىي كممة مشتقة مف اليكنانية  sémeionبمعنى دليؿ ،كلعمو يمكننا مف أف نعرؼ ِم َّـ تتككف

تسيرىا (.)14
الدالئؿ كالقكانيف التي ّ

المبسط لمسيميكلكجيا ،ظيرت مدرستاف كبيرتاف تتناكالف تطكر النظريات
بعد ىذا التعريؼ
ّ
السيميكلكجية ،ىما مدرسة سيميكلكجيا التكاصؿ كمدرسة سيميكلكجيا الداللة  ،كباختصار فإف السيميكلكجيا
تقكـ عمى ثنائية الداؿ كالمدلكؿ ،المذيف يجمعيما دليؿ لساني ،فالمدلكؿ ىك المفيكـ ،الفكرة ،محتكل رسالة
قابمة لمنقؿ ،أما الداؿ فيك الجكىر المادم الذم يسند إليو حمؿ ىذه الرسالة ،كمف الكاضح أف ال رابط

منطقي بيف الداؿ كالمدلكؿ ،مثال :ال رابط منطقي بيف معنى كممة صديؽ (مدلكؿ) كحركؼ ص،د،م،ؽ

(داؿ) ،كفي المحصمة فإف الدليؿ الذم يجمع بيف الداؿ كالمدلكؿ أك يربط بينيما ىك ذك طبيعة اعتباطية
ال أكثر ،فكممة صديؽ في المغة العربية ليست سكل مجمكعة أحرؼ اتفؽ الناس عمى تحميميا معنى

معيننا ،كنفس الشيء مع كممة  Amiفي الفرنسية أك  Friendفي االنجميزية أك ما يقابميا مف إشارات في
ّ
عالـ الصـ البكـ.
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كتبدك ىذه النقطة شديدة األىمية لمتفريؽ بيف مدرستي :سيميكلكجيا التكاصؿ كسيميكلكجيا الداللة ،فقد

عرؼ السيميكلكجيا باعتبارىا
ظيرت مدرسة سيميكلكجيا التكاصؿ مع أبحاث العالـ إريؾ بكيسنس الذم ّ
"دراسة طرؽ التكاصؿ ،أم كسائؿ التأثير عمى الغير" ،كرّكز عمى أف كجية النظر السيميكلكجية "تفرض

يعرؼ التكاصؿ
عمينا المجكء إلى الكظيفة األكلى لمغة :التأثير عمى الغير" ،كفي ىذا اإلطار فإف بويسنس ّ
بأنو "الفعؿ الذم يقكـ عف طريقو شخص ّما ،مدركا لكاقعة قابمة لممالحظة كمرتبطة بحالة كعي ،بتحقيؽ
ىذه الكاقعة ،لكي يفيـ شخص آخر اليدؼ مف ىذا السمكؾ ،كيعيد في كعيو تشكيؿ ما حصؿ في كعي

األكؿ".إف التكاصؿ ببساطة ىك ممارسة نقؿ رسالة مف شخص إلى شخص ،مع اشتراط كجكد
الشخص ّ

حالة كعي كقبكؿ لدل (  )indicsفيي كحدات تكاصمية غير متكفرة عمى ىذا القصد .الطرفيف ،فالرسائؿ

فرقت ىذه
التي تنتقؿ دكنما كعي ىي شيء بعيد تماما عما ينتقؿ في حالة كعي ،كمف ىذا المنطمؽ ّ
النظرية بيف الدليؿ كاألمارة.

في حالة الدالئؿ ىناؾ تأثير بغرض التكاصؿ كأف يقكؿ لؾ شخص أنو ال يشعر بالفرح ،فأنو ىنا

يتحدث في
قد نقؿ إحساسو بالفرح مف كعيو إلى كعيؾ ،كىنا الفرح عمى
لسانو ىك دليؿ ،أما لك كاف ّ
مكضكع غير مشاعره ،فإنؾ تالحظ عمى كجيو أك سمككو ما يدؿ عمى فرحو فينا نجد أنفسنا أماـ أمارات

الفرح ال دالئمو.

كالمالحظ ىنا أف المدرسة التكاصمية تنظر بكثير مف االىتماـ لمغة ،كذلؾ بسبب تأثر مؤسسيا

بالمسانييف ؾ جورج مونان ك لوي جورج ،ما جعمو يدرس السيميكلكجيا كفي كعيو نظاـ تكاصمي شبو كحيد
ّ
ىك المغة شبو المعجمية تقريبا.

مؤسسيا
تفرؽ بينيما ،فحسب ّ
تفرؽ بيف الدليؿ كاألمارة ،أما المدرسة الداللية فال ّ
المدرسة التكاصمية ّ
روالن بارث فأنو يجب النظر إلى المغة ككاقعة اجتماعية ،مرتبطة بغيرىا مف الكقائع ،كحاممة لمكثير مف
اإليحاءات.

يقكؿ بارث إف الفصؿ بيف الدليؿ كاألمارة صعب لمغاية ،فإذا اعتبرنا أف الطربكش داللة عمى كضعية

اجتماعية معينة كالقبعة دليؿ عمى كضعية أخرل ،فيؿ يمكف لنا االحتفاظ بذات القناعة إذا تبادؿ رجالف
لمجرد تبديؿ مظيره؟ كىؿ نحتفظ دكما
قبعة كطربكشا ،ىؿ ننقؿ أحدىما مف طبقة اجتماعية ألخرل ّ
باقتناعنا أف الطربكش أمارة عمى كضعية اجتماعية كالقبعة عمى كضعية اجتماعية مغايرة ؟

األكؿ ؿبارث يتعمّؽ بمالحظتو صعكبة التفريؽ بيف الدليؿ كاألمارة ،أما "التجديد الثاني
أم أف التجديد ّ
فيك قناعتو بأف العممية التكاصمية ال يمكنيا التحقؽ إال في حاؿ االتفاؽ التاـ عمى معنى كؿ كممة ككؿ

رمز ،بحيث ال تحمؿ الكممة أك الرمز أك الكحدة التكاصمية أم معنى لـ يتفؽ عميو الطرفاف المتكاصالف،

يسميو باإليحاء ،كىك المعنى اإلضافي الذم يمتحؽ
كىك أمر صعب التحقؽ ،كعميو فإف بارث يالحظ ما ّ
بالكحدة التكاصمية سكاء أكانت كممة أك صكرة أك غيرىا" ( .)15كىنا ترل النظرية أف لكؿ دليؿ مستكييف مف
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الفيـ ىما التعييف كاإليحاء فالتعييف ىك المعنى المقبكؿ معجميا لمكحدة التكاصمية ،كما تالحظ النظرية بأف
كؿ تعييف يككف مصحكبا في غالب األحياف بإيحاء ،كتسػمي ما ينتج عف جمع الدليؿ كاإلحياء بػ"الداللة".
باختصار ،المدرسة السيميكلكجية الداللية تقكـ عمى دراسة أنظمة الدالئؿ التي ال تستبعد اإليحاء ،أما

"اإليحاء فيك المعنى المتطفؿ أك اإلضافي كالذم يككف ضمنيا في غالػب األحياف" (.)16

كمف خالؿ كؿ ىذا  ،نستنتج أف الكاريكاتير مف خالؿ مجمكعة الرمكز كالدالالت السيميكلكجية التي

يكظفيا يمكنو أف يتسبب في إحداث جماليات معينة قد نممسيا خالؿ تمقينا لمعمؿ الفني مباشرة أك بعد مدة

مف الزمف جماليات يفضؿ تسميتيا انطباعات ألنو

بإمكانيا ترؾ انطباع في الجانب السمبي كاالستفزاز

مثال.

النقطة ،الخط ،األشكاؿ اليندسية...ىي رمكز خطية يمكنيا حمؿ قيـ تعبيرية ،حتى لك لـ يكف ليا

عالقة بالكاقع .إف نقطة كاحدة في صفحة بيضاء يمكف ليا أف تشكش كؿ الصفحة .كالخط البسيط مثال

بتغير سمكو كنمطو كالشكؿ الذم يرسمو ،ما يجعمنا
تتغير ّ
يمكف أف يككف مؤث ار كحامال النطباعات عديدة ّ
نالحظ أف نكعية الخط ىك جمالية قائمة بذاتيا ،طبعا دكف إىماؿ الخمفية التي كضع فييا " ىذا ما ذىب
إليو عمماء نفس ألماف في بدايات القرف العشريف حينما قامكا ببحكث في ىذا الصدد ،حيث قالكا أف أم
شكؿ ال يمكف أف يتجاىؿ الخمفية المكضكع فييا ،كالتي تشترؾ مع الشكؿ السابؽ الذم يؤدم بنا إلى

ركابط معينة".

معيف بطرؽ عديدة ،يككف أكليا قريبا مف الكاقع برسـ الشكؿ
فالخط يمكف أف يعبر عف معني ّ
الخارجي ،أك رسـ شكؿ مبسط يدؿ عميو ،أك رسـ رمز لو متفؽ عميو في ثقافات معينة ،لكف ىذه الطرؽ
تؤدم في األخير إلى معنى كاحد ،قد يتكصؿ إليو ثالثة أشخاص شاىدكا ىذه األشكاؿ عمى حدة ،كما

ييمنا ىنا ىك النتيجة التي تبقى كاحدة ككحيدة ،ىذا دكف أف ننسى الطرؽ المتبعة في رسـ الشكؿ (ىندسية

الشكؿ تؤثر في نفسية المتمقي فالمربع مثال ليس لو تأثر الدائرة) كما يمكف لمخط أف يؤدم كظيفة

إخبارية ".إف مجرد معرفة رسـ كالشكؿ كاحد أك اثنيف ىي صفة ينقميا لنا الخط ،خاصة إذا تعمؽ األمر

بكائف نككف عمى عمـ بمكانتو في حياتنا اليكمية ،كتبقى ىذه الصفة تخضع لعكامؿ جمالية ثقافية تاريخية

اجتماعية .كما يقكـ الخط أيضا بكظيفة تعبيرية ،كذلؾ بمجرد رسـ نفس الشكؿ في كضعيات مختمفة،

تعبر عف الحالة النفسية ليذا الشخص كالغضب أك الفزع
عمى األرض ،في حالة جرم أك قفز ،يمكف أف ّ
أك العجمة"
كمف خالؿ تعدد المحاكر المختمفة كاألساليب المتنكعة لتكليد معاني جديدة في كؿ مرة ،يبرز دكر

الفناف في تكظيؼ مياراتو الفنية كالتشكيمية في خمؽ الجماليات ،ىذا بالنسبة لشكؿ السمكة ( ،)17كيمكف أف
نطبؽ ذات المنطؽ عمى رسـ الشجرة كالسحابة ...الخ ،كىكذا تبقى ذاكرتنا دائما تبحث بطريقة تمقائية عف
الرابط بالشكؿ الذم تقرؤه ،كتبدأ في تحضير كؿ ما لو عالقة بو .يتـ كؿ ىذا كنحف في غنى عف الثراء

المكني لمشكؿ المرسكـ ،فالخط ىنا يؤدم دكره حتى لك كاف خطا أسكدا فكؽ مساحة بيضاء ،أيضا خطا
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بسيطا ليس فيو أم التكاء أك لمسة فنية معينة .فالحبكة الفنية ىنا في كؿ ىذه العكامؿ ال تزيد في المعنى،
بقدر ما تزيد في الجماؿ المرئي ،ىذا ما يذ ّكرنا باإلنساف البدائي الذم كاف يستعمؿ الخط في الكتابة
إليصاؿ فكرة معينة تحمؿ الطابع اإلخبارم أكثر مف الطابع الجمالي.

 /4العالقة بين الرسم الكاريكاتيري واإلدراك:

تبدأ عممية التذكؽ باإلدراؾ ،كمف خالؿ اإلدراؾ تككف ىنالؾ إحاطة بالمدركات بصرية كانت أك سمعية

ثـ تككف ىنالؾ محاكلة لمتمييز بيف ىاتو المدركات أم تحميميا إلى مككناتيا األساسية ثـ إعادة تركيبيا في

مككف كمي جديد كتختمؼ طريقة اإلدراؾ فيما بينيا باختالؼ الحكاس ،كيختمؼ أسمكب اإلدراؾ البصرم

عف أسمكب اإلدراؾ السمعي ،فاألكؿ يبدأ باإلدراؾ الكمي لممثير أك العمؿ المدرؾ ثـ يتجو إلى األجزاء ،ثـ

يعكد بعد ذلؾ إلى الكؿ الذم يككف كال جديدا ،ليس ىك الكؿ الذم بدأت بو العممية ،كقد أشار سكيؼ إلى

أف المكحة التشكيمية تبدأ في نفس الفناف ككؿ غامض قبؿ أف تتفتح عمى أجزائيا مف خالؿ جيكد الفناف

التعبيرية.

كتعتبر مدارس عمـ النفس الحديثة ،كبصفة خاصة التحميؿ النفسي مف التيارات الفكرية التي أشارت

إلى أىمية مبدأ المذة أيضا ،كقد أكدتو دراسة التحميؿ النفسي مف خالؿ تأكيد

فرويد الخاص عمى غريزة

الحياة في جانبيا الجنسي ،كخاصة المرتبطة بالمذة كاشباعيا ،كغريزة المكت باعتباره يرتبط بالشعكر
باأللـ ،كىذا ربما ما يجعؿ العمؿ الفني مرغكبا فيو كمحبب لدل المستيمؾ بؿ كتككف ىنالؾ قابمية نفسيو
إلشباع رغبة داخمية ما .كىذا ما يجعؿ الفناف يمر عبر ىذا المنفذ إليصاؿ رسالتو.

كىنا يمكننا إدراج بعض الرسائؿ اإلعالنية التي تتخذ النمط األخالقي في إيصاؿ فكرتيا كالتي يككف

فييا الكاريكاتير ىك الكسيمة التعبيرية المتبعة كبعبارة أخرل فإف النفسية اإلنسانية تتقبؿ بؿ بحاجة إلى

جانب مف االستيالؾ النفسي في جانبو الجنسي كال مانع إف كاف مبثكثا في شكؿ مادة كاريكاتيرية تممح

إلى ذلؾ كال بد ىنا مف اإلشارة إلى كجكب مراعاة معتقدات المستيمؾ كتكجياتو اإليديكلكجية التي قد تؤثر

بالسمب في ردة فعمو كقد يكلد انفعاال عكسيا كاالستفزاز.

اعتبر ليبس المتعة ىي المبدأ األعمى الذم يفكؽ غيره مف المبادئ خالؿ خبرة التقمص الجمالي.

كلكف ما كاف شائعا اعتبر المتعة مصطمحا عاما يضـ تحتو العديد مف الخصائص االنفعالية المختمفة،

لقد كاف ليبس كاعيا مف خالؿ دراستو الفينكمينكلجية أف المتعة ليست إطا ار بسيطا لمعقؿ ،لكنيا انفعاالت
كتباينات عدة ،إف المتعة التي يشعر بيا المرء خالؿ مكقؼ سار أك مضحؾ فكاىي تختمؼ عف المتعة

التي يشعر بيا عندما يقكـ بعمؿ مثال.

/5الكاريكاتير في الجزائر وجميور المتمقين في الصحف اليومية
الرساـ الكاريكاتكرم ىك بالدرجة األكلى فناف ألنو يحمؿ بيده ريشة أك قمـ قاد ار عمى إدراج فكرة ما في
خطكط متداخمة تسمى لكحة أك رسما ،ىذا الفناف غالبا ما يككف صحفيا أك عامال لصالح صحيفة أك
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مجمة معينة تتميز رسكماتو بالسخرية كاليزؿ يقاؿ عنو " يعبر في رسكماتو بطريقة تبالغ عمى نحك ساخر

في إظيار خصائص ( شيء ) كنقائصو كتجسيد عيكبو كمسخ صكرتو" .

والكاريكاتوري يستميم أفكاره من محيطو العام فمكي يقدم رسالة تحتوي عمى معاني يجب أن يوفر

جيدا كبي ار لالبتداع ،فقد يكون إبداعو من القمق النفسي أو عدم التوازن.

كميا دوافع لتحقيق حاجة

معينة( .)18كالقارئ كىك الجميكر متمقي الرسالة الكاريكاتكرية أم المرسؿ إليو الذم يقكـ بقراءة الصكرة
كاستخالص تفاسير كشركحا عف المعاني الكامنة في الكحدات كاألجزاء التركيبية لمرسـ ،لكف البد مف

اإلشارة إلى أف فيميا يرتبط باالنتماء الثقافي كالكسط الذم أنتجت فيو ،فرسـ ما ميما كاف نكعو مف حيث

المكضكع قد يختمؼ تفسيره مف مجتمع آلخر ،كقد قاؿ أحد المحمميف لمعممية االتصالية ":فالناس ال

يستخمصكف جميعا نفس المعمكمات مما يركف حتى لك كانكا ينظركف إلى نفس األشياء ،ذلؾ ألف المعنى

في أم لغة كانت سكاء لغة البصريات أك لغة الكالـ ،ليس في الكممات أك في األحرؼ أك في الخطكط أك

األلكاف أك الفراغات بؿ في الحقيقة الكامنة فينا نحف".

()19

المتمقي.

كالمقصكد في الجممة األخيرة درجة كعي كادراؾ

ليذا" يتكقؼ أثر الصكرة عمى مستقبؿ الرسالة اإلعالمية كقدرتو عمى استيعاب رمكزىا كمغزاىا كفيـ

أبعادىا كالقدرة عمى تأكيميا بدقة كبطريقة سميمة كىي عممية تتأثر بتجربتو السابقة كخمفيتو الثقافية كأيضا
إطاره المرجعي عف الكسيمة كالمعمكمات التي تضمنيا كاىتمامو الذاتي بيذا النكع مف أدكات االتصاؿ

الجماىيرم" (.)20

كيشير أبراىام مولز  A. Molesإلى أف" :المستقبؿ يتمقى مجمكع الدالالت لمرسالة كيطابقيا مع دالئؿ

مخزنة في فيرسو الشخصي ،كىنا تتـ عممية اإلدراؾ" ( .)21إال أف ىناؾ مف يقمؿ مف مكانة الكاريكاتكرم

فيقكؿ أنو شخص متناقض كفي الغالب ىك شخص بائس كحساس

( .)22كىذا غير صحيح عمى حد

اعتقاد شيادات بعض الكاريكاتكرييف في الجزائر كفي العمـ العربي معا .إذ يقكؿ الرساـ الكريكاتكرم عبد

الباقي بوخالفة "أف الكاريكاتكر فف تكعكم كأف الرساـ كحده قادر عمى إيصاؿ الفكرة بطرؽ شتى ،تخاطب

الرأم العاـ كتزرع التحسيس" (.)23

كيرل كاريكاتيريست آخر أف ىذا الرساـ يحمؿ أفكا ار" ترتدم أم ثكب ،أفكار عاجمة مباشرة ال يعنييا

إال أف تصؿ إلى الجماىير،فدكر الكاريكاتكرم ىك جمب انتباه القارئ كتحسسيو بالظكاىر المحيطة بو

خاصة الخفية منيا ،كذلؾ باستعماؿ الصكرة المشكىة لمكاقع كاألخطاء الجسدية كالتجاكزات المختمفة كذلؾ

إلبراز الحقيقة.

دور الكاريكاتوري:
نجد دكره ال يختمؼ في طابعو العاـ عف كاتب االفتتاحية أك المقاؿ الصحفي،

فيك القائـ باالتصاؿ

ألنو يقكـ بميمة إبالغ كايصاؿ المعمكمات لمقراء غير أنو يتميز بجانب كبير مف الذاتية.

كىك يصنؼ

ضمف صحفيي الرأم فيك يختار رسكماتو التي تتماشى كطبعو كمبادئو في قالب شخصي ال يخمك مف
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الذاتية إال مف حيث المنطقية كالعقالنية ،فيك يصكر األشخاص كاألحكاؿ كالعمراف كما يراىا كيعطييا

أحكاما شخصيا كىذا ما كقع لكثير مف الكاريكاتكرييف الجزائرييف الذيف استدعاىـ القضاء بسبب الجرأة

الزائدة في بعض الرسكمات أمثاؿ ديالم ،ك عبد الباقي كغيرىما  ....يقكؿ بول الماسي " :الكاريكاتكرم ال
ييتـ بالمكضكعية بالعكس فيك يعتفم بكؿ كضكح بذاتيتو لككنو في الكقت نفسو يقكـ باؿتعميؽ".

مف جية أخرل يرل الرساـ الكاريكاتكرم نوري ىشام مف جريدة " Le soirأف الرساـ الكاريكاتكرم

حر ،فعندما ينكم أك تراكده أم فكرة يككف متأكد مف أنيا ستنشر ،كعندما يرسـ يراعي كيحترـ القارئ ألكؿ

كىمة" كتشاطره األديبة العربية غادة السمان التي تطمؽ عمى الكاريكاتكرم اسـ "طفؿ الحرية كالمسؤكلية"
كتخص بالذكر الرساـ الكاريكاتكرم عمي فرزات .

دكر مضطمع بو في تقدـ الجريدة كانتشارىا حيث
ىك يعتقد أف لمرساـ ا
أـ ا ماز  Mazمف جريدة الوطن ؼ

مؽكؿ" :إف الرساـ اليكـ يساعد بشكؿ ممفت لمنظر جريدتو،فمثال ديالم قد رأيتو يعمؿ بشكؿ جاد ففي دقائؽ
كبريشتو الرفيعة يترجـ لنا بؿ يجسد لنا صك ار معبرة كتعني الكثير".كما يرل"أف الرساـ الكاريكاتكرم
الجزائرم اليكـ عمى درجة عالية مف المسؤكلية كلـ تعد لديو أية عراقيؿ قد تمنعو مف تجسيد

أفكاره،فالرسكمات الكاريكاتكرية يجب أف تككف قكية كضاربة كىي أصعب مف الكتابة.)24( "...

كيحدد الرساـ ماز  Mazشركطا يجب تكفرىا في الرساـ،إذ يجب عميو أف يجمع بيف المستكل العممي

كبعد النظر كاتساع المخيمة ،كيجب أيضا أال تخرج الرسكمات عف شخصية الكاريكاتكرم

ألف ىذا ما

يجعؿ عطاءه ذات قيمة كبصمة خاصة فكؿ صكرة يجب أف ترتبط بالكجداف .كليس ىذا فقط فالرسـ ليس

بالضركرة مضحؾا بؿ الميـ أف يمنحنا فرصة التكغؿ فيو كالسماح لمخيمتنا أف تسبح في معناه الحقيقي

كالخفي.

إذف فالرساـ الكاريكاتكرم بمثابة مرآة أك ناطؽ رسمي لمرأم كككنو يعبر عف ذلؾ المجتمع الذ

م يعايشو

فعممو أك رسمو يسمح لو بالمساىمة في تطكير حرية التعبير،كما لو القدرة عمى معالجة كؿ المكاضيع

أحداث أك كقائع سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية.
ا
سكاء كانت

/6مشاكل الرسام الكاريكاتوري في الجزائر

تعتبر الصحافة كالنظاـ اإلعالمي في أم مجتمع باركمتر الحرية كالديمقراطية فكمما كانت الصحافة
بقانكف فعاؿ كعممي كمما كانت محمية بمكائح تنظيمية كتشريعات كمما كاف أداؤىا في المجتمع جيد.

فالحرية في مختمؼ المجتمعات تقاس بمدل قدرتيا عمى تأدية ىذه المياـ عمى أحسف كجو كمف دكف

تدخؿ السمطة كال تدخؿ رجاؿ الماؿ كالنفكذ ،لذلؾ كجب كضع قكانيف كتشريعات تحمي الصحفي بصفة

عامة كالكاريكاتكرم بصفة خاصة.

كما عانتو الجزائر في الفترة األخيرة كانت ذريعة اتخذتيا السمطة إلسكات صكت حرية الصحافة كالحد

مف ممارسة الرساـ الكاريكاتكرم لعممو اإلعالمي،كزيادة الخناؽ عميو بإلصاؽ تيـ بو-
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ذات مرجعية

قانونية -فقكانيف اإلعالـ ساعدت عمى تشديد المضايقات كالمتابعات كاالنتياكات المختمفة مف سجف

كزجر(.)25

قؾذا تككف الصكرة الكاريكاتكرية مف أصعب الفنكف التي أضفت صبغة الحرية كالشجاعة في معالجة

الكقائع اإلعالمية ،كفي مكاجية أصعب الشخصيات كاألحداث بطريقة ىزلية مضحكة كذكية أيضا،ىذه
الصبغة الجمالية بيف الفف كالقضية تعطي عالقة حميمية بيف الجريدة كالجميكر إذا فيـ ىذا األخير

محتكل الرسائؿ المشفرة المكجية لمرأم العاـ،يقكؿ أيكب"أنا احد عناصر الفريؽ المسرحي المكجكد في
ارض الكاقع كمساىمتي في الحياة تككف عف طريؽ النقد كالسخرية التي أسمط بكاسطتيا الضكء عمى

النقائص كأقدميا في شكؿ كاريكاتكرم لمقارئ(.)26

كيمكننا أيضا أف نستدؿ بقكؿ  Florence Beaugéالذم اىتـ بكضعية ديالم مع العدالة كالتي شبييا

بما حدث لمرساـ دومييو( عندما رسـ صكرتو الكاريكاتكرية المسماة  )Gargantuaككذا غرند فيل

Grand

 Villeك Charles Philipponفي الماضي(.)27

كنستشيد أيضا بما قالو الصحفي احصام الماضي "أنو كلطيمة السنكات الدامية التي عاشتيا الجزائر،

عممنا ديالم كيؼ نضحؾ مف حزننا،

ثـ كيؼ نضحؾ مف المسؤكليف عمى حزننا" ( .)28كلربما الفكرة

المكجكدة في الشطر الثاني مف قكؿ ىذا الصحفي ىي التي قادت
عممية عمى ما يعانيو الفناف التشكيمي في الجزائر.

ديالم إلى قصر العدالة .كىي شيادة

مف كؿ ىذه الكضعيات التي تدعك الرساميف إلى القمؽ يرل كؿ مف

أيوب ك عبد الباقي بوخالفة (أف

عمى اؿرغـ مف أىمية المكاضيع التي
أحسف كسيمة لميرب مف المضايقات كاالتيامات ىي الرقابة الذاتية)  .ؼ

يتناكليا كؿ مف الرساميف عبد الباقي ك أيوب يمج أ ف دائما إلى اإليحاء ،كعدـ تكجيو الرسائؿ مباشرة،

فاالستعارة كالتالعب باأللفاظ كالخطكط يمكنيما مف التعبير عف مختمؼ المكاضيع دكف التعرض لمقضاء
كالعدالة .كمع كؿ ىذه المشاكؿ استطاع الكاريكاتكر في الجزائر أف ينتشر كيزدىر بعد التعددية السياسية
كما اخبرنا أحمد ىارون ،كجمال نون ككؿ الذيف شارككا تطكيره في الجزائر كفي العالـ العربي.

لكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا كبإلحاح :ىؿ يعي الجميكر كؿ ما يتعرض لو الرساـ الكاريكاتكرم مف

خطر كتيديد؟ كىؿ يمكف تصكر صحافتنا اليكمية دكف رسكمات كاريكاتكرية؟ كما يترتب عف غيابيا في
نفسية القارئ؟
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