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امللخ�ص
حتاول هذه الدرا�سة تقدمي مقاربة التحليل ال�سيميولوجي لل�صورة الكاريكاتريية ،وفق القواعد والأ�س�س
التي و�ضعها الباحثون ال�سيميائيون وعلى ر�أ�سهم الباحثة ''مارتني جويل'' ،ولتو�ضيح املقاربة �أكرث حاولنا
تطبيقها على �صورة كاريكاتريية من�شورة ،لن�ستخل�ص �أهم الأ�ساليب واخلطوات التي نتبعها من �أجل فهم
ال�صورة الكاريكاتريية.

الكلمات املفتاحية:

املقاربة ال�سيميائية ،حتليل ال�صورة الكاريكاتريية� ،سيميولوجية الكاريكاتري.
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Semiotic Approach to Read the Caricature
with an Analysis of the image of Cartoons
Abdenour Boussaba
University of Mouloud Mammeri Tizi ouzou –Algeria

Abstract
This study attempts to provide an approach analysis semiotic image cartoons,
according to the rules and principles developed by semioticians, led by researcher
“Martine Julie”, and to clarify the approach more we tried to apply them to a caricature
published, to draw the most important methods and the steps that we follow in order
to understand the picture cartoons.
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نحو مقاربة سيميولوجية لقراءة الكاريكاتير
تحليل لصورة كاريكاتيرية نموذجا
عبدا لنور بو�صابة
جامعة مولود معمري تيزي وزو ـ اجلزائر
تعريف الكاريكاتري :
 .1لغة وا�صطالحا:
الكاريكاتري كلمة �إيطالية (� )caricatureأ�صلها
التيني ( )caricaمبعنى ح�شو �أو ()la charge
بالفرن�سية ويقال (� )caricareأي ( )chargerمن الفعل
يح�شو ،ويطلق ( )caricatistaللر�سام الكاريكاتريي
وتعرفه ( )l’encyclopédie universalisعلى �أنه
1
التعبري ال�صحيح.
• وح�سب قامو�س الرو�س ال�صغري (Le petit
 )Larousseفالكاريكاتري هو ر�سم ت�صوير هجائي
�أو م�ضحك عن �شخ�صية �أو مو�ضوع �أو �شيء ،وهو
2
ت�شويه م�ضحك �أو مبالغة لبع�ض العيوب.
•وح�سب قامو�س  :Hachetteالكاريكاتري هو لوحة
ر�سم فيها مبالغة عن اخلطوط املختارة ،تعطي
لل�شخ�صية متثيال هجائيا ،وهو متثيل عمدي
3
م�شوه للحقيقة لغر�ض النقد �أو الهجاء.
.2التعريف الفني للكاريكاتري:
هو متثيل م�شوه ملا هو حقيقي ،وهو يتغذى من
العيوب اجل�سمية واملعرفية والأخالقية ،ال يكتفي
الكاريكاتري ب�إظهار تلك العيوب بل يبالغ فيها،
1- L’encyclopédie Universalis, corpus, volume N04,
Paris France, 1990, p 955.
2- Petit Larousse illustré, librairie Larousse, Paris VI,
dictionnaire encyclopédique, p 96.
3- Hachette, le dictionnaire français, langue française
avec phonétique et phonologie, édition Algérienne,
1992, p 99.

http://journals.uob.edu.bh

فينتج ر�سما م�ضحكا �أو موح�شا
لكن دون �أن يخفي الت�شابه املوجود بني الر�سم
4
وال�شخ�صية احلقيقية.
ويطلق هذا اال�سم ح�سب "منجد الفنون
اجلميلة" على ر�سم يبتعد عن واقع ال�شيء �أو
ال�شخ�ص ،لكنه يحتفظ مبيزاته الأ�سا�سية بحيث
ميكن التطلع على الر�سم ،ومعرفة ال�شخ�ص
املر�سوم ويكون يف هذا االبتعاد عن الواقع �شيئا
من املبالغة يف الر�سم خا�صة ،فري�سم �أجزاء الوجه
5
البارز كر�سم وجه ب�أنف كبري جدا �أو �صغري جدا.
.3تعريف الكاريكاتري �سيميولوجيا:
هو منط من االت�صال حامل مل�ضمون يهدف �إىل
حتقيق غاية ،و�أداء ر�سالة من خالل ت�صليح الواقع
وت�ضخيمه والرتكيز على جوانبه العامة ،ويوظف
عن�صر ال�سخرية ،التهكم والنكتة ،وي�صبح بذلك
ر�سالة مرئية وذات قيمة بجانبها الأيقوين «الر�سم»
6
والل�ساين �أي «كل ما متت كتابته لتو�ضيح الر�سم».
 . 4تعريف الكاريكاتري �إعالميا:
هو نوع من االت�صال ور�سالة ذات طابع فني
كنموذج تخطيطي معربة جدا قائمة على النكتة،
والفكاهة وحتليل الظروف �أو احلاالت ،وهي عبارة
عن ملحة ب�صر �أي ر�سالة ق�صرية تعجب القارئ

()Monstrueux

4- Jean Pierre, Maraudant : Dictionnaire d’histoire de
l’art, Presse universitaire de France, p p 82- 83.
5- Dictionnaire partitif des beaux-arts (http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5400956f
6- Hifzi Topuz, Caricature et société, collection
medium (S .L), maison Mame,1974, p 54 .
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�أو تغ�ضبه ،وملحات الب�صر هذه ت�ساعد على بناء
ذهنيات املجتمع وال�صورة الكاريكاتريية �صورة
�صراع  ،Image de combatحيث تكمن قوتها
التعبريية يف �أنها تريد �أن تقول ،فهي توظف ملغزى
تخطيطي يعرب عن النقد االجتماعي.
وح�سب �سوزي ليفي « :»Suzy Levyالكاريكاتري
هو فن من الر�سوم الهجومية لإحدى الطاقات
املتطرفة ،وهو �أي�ضا من�شور �سيا�سي ،اجتماعي،
نف�ساين ي�ستعني بالكلمات يف �شكل عناوين �أو
7
�شروحات مدرجة يف الر�سم.
�أما "جون قران كارتري" John Grand
 “Carteretsفريى �أن الكاريكاتري هو �سالح لإعارة
ال�ضحك ،ينتج ذلك من خالل الأ�شياء بطريقة
الذعة� ،شائكة لكنه �أي�ضا �أداة درا�سة ومالحظة
ي�ساعد على �إعطاء ت�سجيالت دقيقة حلقب زمنية
8
خمتلفة ،وهو كذلك و�سيلة هجاء اجتماعي.
نظرة تاريخية عن الكاريكاتري:
يرتبط التاريخ الفعلي للكاريكاتري بعملية
الطبع ،فيعتقد الكاريكاتريي «تولندي ين�س» �أن
الكاريكاتري دخل ميدان املمار�سة يف فلوران�س
ب�إيطاليا عام  1480وهو ما ي�ؤكده الكاريكاتريي
الإجنليزي «روالند �سريل» فيذكر �أنه« :يرجع
الف�ضل يف جعل الكاريكاتري يحتل مرتبة مهمة يف
وقتنا احلا�ضر �إىل الأخوين «�أين بال» Anni Bal
و»�أوغ�ستان كارا�ش» � Augustin Carrachإذ �أ�س�سا
مدر�سة تطوير الفنون اجلميلة يف بولونيا التي
تعترب مهد تطور فن الكاريكاتري ،ف�أ�صبح يدر�س
9
على قواعد دقيقة.
�إنّ الكاريكاتري هو فن عرف الوجود يف �أوروبا
خا�صة مع ع�صر النه�ضة �أين وجد الإن�سان

نف�سه �أمام حرية الإبداع واالبتكار لإحياء الرتاث
10
الكال�سيكي.
كما ظهرت كلمة كاريكاتريا  Caricaturaيف
�إيطاليا يف القرن ال�سابع ع�شر ميالدي ،و�أطلقت
على الر�سوم الفكاهية واملبالغ فيها حيث كانت
بدايته يف �أوروبا مع ر�سومات «دافين�شي» �سنة 1504
وهي عبارة عن جمموعة من الر�سوم لوجوه مبالغ
فيها وم�شوهة� ،أما يف اجنلرتا فقد انتقلت �إليها
ر�سوم دافين�شي الكاريكاتريية يف القرن ال�سابع
ع�شر ميالدي على يد «�ألكوند �أرونديل» El conde
 11،Arundilليعرف بعد ذلك االنت�شار عرب خمتلف
بلدان �أوروبا و�أمريكا وكذلك البلدان العربية التي
اكت�سبت �إرثا كاريكاترييا ثريا عرب احل�ضارات،
ويرى «جاك ليتيف»  Jacques Letheveيف هذا
ال�ش�أن � « :أن الكاريكاتري يخ�ضع لتاريخ معقد كونه
يتعلق باجلمال  L’esthétiqueلأن �أكرب التيارات
الفنية �سجلت و�شهدت تطور الر�سم ال�ساخر Le
 dessin satiriqueويتعلق �أي�ضا بتاريخ العادات
«الأخالق» لأن هذا الر�سم يزينها ويقدمها ب�شيء
من الظرافة� ،أو ينقلها ح�سب النظرة الت�شويهية
للفنان 12،لهذا ي�صعب �إرجاعه �إىل تاريخ حمدد،
فهذا الفن قد ولد مع فنون احل�ضارات القدمية،
ثم �أعيد بعثه و�إحيائه مع ع�صر النه�ضة� ،أين �أخذ
يتطور مع الزمن بفعل احتكاكه مع ال�صحف التي
�أعطت له قدرا من الذيوع واالنت�شار ،و�إذا كانت
الفنون املتمثلة يف ال�صور والتماثيل ارتبطت يف
بدايتها بالأديان ،انف�صل فن الكاريكاتري عن
الدين مع بداية ع�صر النه�ضة يف �أوروبا� ،إذ �أ�صبح
الت�صوير وخمتلف الفنون الت�شكيلية علما م�ستقال
له �أ�صوله ،وقواعده و�صار ميثل ركنا مهما يف
13
احل�ضارة املعا�صرة.

7- Suzy Levy: Les mots dans la caricature,
communication et langage N 102, 4ème trimestre,
1994, p62.
8- John Grand Carteret: Les mœurs et la caricature en
France, France, 1888, p 11.
9- Ronald Searle et autres: La caricature art et
manifeste, du XVIe siècle à nos jours, Éditeur.
Genève, Skira, 1974, p 25.

 -10حمي الدين طالو :الفنون الزخرفية ،دار دم�شق �سوريا،1999 ،
ج  ،2ط � ،1ص .227
 -11كاظم �شمهود طاهر :فن الكاريكاتري ،ملحات عن بداياته
وحا�ضره عربيا وعامليا ،عمان ،2003 ،ط� ،1ص .24
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12- Jacques Letheve: La caricature et la presse sous
la III ème République, France, 1961, p 05.

� -13إح�سان ال�سيد :الإ�سالم والفنون ،جملة الب�صرية ،دار
اخللدونية ،العدد  ،04ال�سدا�سي الثاين� ،1999 ،ص .189
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وك�شف امل�ست�شرقون الذين �أولوا عناية
بالرتاث العربي على �أن الكاريكاتري قد ظهر لأول
مرة يف الوطن العربي مب�صر منذ بعث احل�ضارة
الفرعونية� ،إذ يعترب الفن الفرعوين �أحد �أكرب فنون
احل�ضارات الإن�سانية ،ويالقي �إقباال كبريا يف كل
بالد العامل ،فقد متيزت م�صر يف جمال الكاريكاتري
قدميا بالر�سومات الفرعونية� ،أما حديثا فقد
عرفته مع ال�صحافة �أين بد�أت تقتب�س هذه الر�سوم
من ال�صحف الأجنبية وخا�صة الفرن�سية التي كانت
تدخل البالد ،وبرعت ال�صحافة امل�صرية بالذات
يف تقدمي هذا الفن لقرائها عرب و�سائل عدة منها
ال�صحف واملجالت التي نذكر منها جملة «�أبو
نظارة زرقاء» التي �صدر �أول عدد منها يف � 05أفريل
14
 1878مع الكاريكاتريي «يعقوب �صنوع».
وانت�شرت بعدها جمموعة من ال�صحف ال�ساخرة
كجريدة "امل�صور" التي ت�أ�س�ست يف  ،1902ثم
جملة "ال�سيا�سة امل�صورة" �سنة � 1907إىل جانب
جملة «روز اليو�سف» التي �أخرجت فن الكاريكاتري
�إىل النور ب�شكل ملمو�س ،حيث فتحت املجال لن�شر
ر�سومات كاريكاتريية مل تكن بالنوعية املعروفة
بها اليوم ،وعرفت ال�ساحة العربية العديد من
الر�سامني الكاريكاترييني ومنهم الفل�سطيني املغتال
بلندن «ناجي العلي» الذي كانت الري�شة بالن�سبة له
ت�شكل �سالحا �أمام العدو املغت�صب ،و�سالحا �أي�ضا
لإنقاذ القادة الفل�سطينيني الذين كان يراهم غري
15
قادرين على التمثيل الفعلي للق�ضية الفل�سطينية.
وعرفت منطقة اخلليج العربي الكاريكاتري يف
فرتة مت�أخرة مقارنة بغريها من الدول العربية
فا�شتهرت بالر�سام القطري «�سليمان امللك» الذي
برع ا�سمه يف منطقة اخلليج من خالل ر�سوماته
16
الالذعة.
� - 14شريف دروي�ش اللبان :فن الإخراج ال�صحفي ،العربي للن�شر
والتوزيع ،القاهرة ،1995 ،ط� ،1ص .132
 - 15حكيم� .ص :الكاريكاتري العربي ،جريدة "اخلرب الأ�سبوعي"،
العدد  ،157من � 04إىل  10مار�س � ،2002ص .08
� -16آمال قا�سيمي ،ظاهرة الإرهاب يف اجلزائر من خالل ر�سومات
كاريكاتورية  -درا�سة حتليلية �سيميولوجية ل�صور �أيوب وديالم
خالل الفرتة املمتدة من جانفي � 1997إىل جانفي  ،2001ر�سالة
ماجي�ستري ،جامعة اجلزائر� ،2009 ،ص .38
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وميكن القول �أن فن الكاريكاتري لدى العرب مل
يظهر �إال عن طريق اجلرائد واملجالت ،والتي ظهرت
هي الأخرى بف�ضل احتكاكها بالثقافة الغربية.
الكاريكاتري يف ال�صحافة اجلزائرية:
ال ميكننا احلديث عن الكاريكاتري يف اجلزائر
قبل فرتة اال�ستقالل وذلك نظرا لغياب �صحافة
يومية جزائرية وطنية خالل حقبة اال�ستعمار،
ولكن هذا ال ينفي �أن اجلزائريني مل ي�ستعملوا
ال�صحافة كو�سيلة ات�صال بني �أبناء ال�شعب
اجلزائري وكو�سيلة كفاح طويل �ضد اال�ستعمار
الفرن�سي ،ومن املعروف على ال�صحافة الوطنية
�أنها قد بزغت �إىل الوجود بعد اال�ستقالل يف
ظروف �صعبة ،و�أنها ظاهرة تقليد مرتبطة بتطور
17
تاريخ املجتمع اجلزائري.
وظهرت �أول �صورة كاريكاتريية بعد اال�ستقالل
يف جريدة "املجاهد" يف العدد  98ال�صادر يوم
� 20أكتوبر  ،1962يف ال�صفحة  7والتي كانت
18
للكاريكاتريي وال�صحايف الفرن�سي «�سيني»،
وهو �أول فنان كاريكاتريي يف اجلزائر ،ويقول
الكاريكاتريي اجلزائري «بوخالفة» �أن التجربة
اجلزائرية يف فن الكاريكاتري متوا�ضعة بحيث �أن
الأ�سماء التي جندها يف هذا املجال قليلة ،ومل
تكن هناك هواية وا�ضحة لهذا الفن ،وذكر �أن �أول
فنان جزائري ظهرت ر�سوماته يف ال�صحافة هو
املرحوم «حممد �إ�سياخم» منذ عام  1963بجريدة
«املجاهد» غري �أن املالحظ من ر�سوماته �أنها مل
تكن حتمل خ�صائ�ص الكاريكاتري �إال البع�ض منها،
ولكن ال يعني �أنها كانت عدمية املعنى بل بالعك�س
من ذلك كانت قوية م�شبعة بالأفكار التي تبدو �أكرث
قومية ،وميكن ذكر الكاريكاتريي « �سليم» الذي بد�أ
يطل على اجلمهور اجلزائري يف �أوائل ال�ستينات
من خالل جريدة «�أحداث اليوم» الناطقة
بالفرن�سية واملجلة ال�ساخرة «مقيد�ش» ،وبعدها
 - 17حممد حمدان و�آخرون ،املو�سوعة ال�صحفية العربية ،املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تون�س ،1995 ،ج � ،4ص .90
� - 18شادي عبد الرحمان ،الأبعاد الرمزية لل�صورة الكاريكاتريية
يف ال�صحافة الوطنية درا�سة �سيميولوجية لعينة من الر�سومات
يف جريدتي اليوم واخلرب ،ر�سالة ماجي�ستري يف علوم الإعالم
واالت�صال ،جامعة اجلزائر� ، 2001 ،ص .40
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الر�سام «هارون» ثم توال بروز �أ�سماء �أخرى �أمثال
«ملواح قا�سي» ،و»بوعمامة مزاري» وغريهما
و�أثرت الفرتة الدموية التي مرت بها اجلزائر على
ه�ؤالء ما جعل معظم الر�سامني يهاجرون البالد
وال يزال بع�ض الفنانني يزاولون �إبداعهم �إىل يومنا
هذا ونذكر منهم "�أيوب" "�سليم"" ،جمال نون"
و"ه�شام بابا" و"مر�سلي' و"عماري" و"�سو�سة"
و"علي ديالم" الذي يعترب �أكرثهم �شهرة والذي
يطل على جمهوره من خالل جريدة "ليبريتي"
19
اليومية الناطقة بالفرن�سية.
وبعد التعددية ظهرت لأول مرة باجلزائر
�صحيفة هزلية �ساخرة بحتة ناطقة بالفرن�سية
�ضمت عدة ر�سامني كاريكاترييني ،وهي �صحيفة
"املن�شار"  El Mancharوكان ذلك يف  18ماي
 ،1990وهي ا�سم على م�سمى ،حيث ت�سعى من
خالل �صفحاتها الثمانية �إىل نقد كل الظواهر
وال�سلوكيات ال�سلبية على كل امل�ستويات يف �صيغة
هزلية بالغة الداللة ،وبذلك �أ�ضفت ال�صورة
الكاريكاتريية على ال�صحافة اجلزائرية �صبغة
احلرية وال�شجاعة يف مواجهة �أهم ال�شخ�صيات،
20
ويف تناول �أهم الأحداث.
وبد�أت عدة �صحف تهتم بعد ذلك بالكاريكاتري
من خالل تخ�صي�ص م�ساحات �صغرية �ضمن
�صفحات جرائدها نذكر منها "ال�شعب"،
"ال�سالم" و"اخلرب" ثم "اليوم"" ،ال�شروق
اليومي" الناطقة بالعربية ،وتلك الناطقة
بالفرن�سية منها ،matin, liberté Les débats, le
وغريها من اجلرائد ،و�أ�صبح الكاريكاتري اليوم
فنا ال ميكن �أن يتجاهل الدور املهم الذي يلعبه يف
التعبري عما ي�شغل بال املواطنني ،فهو يعمل على
تكري�س التعددية وتر�سيخ عقيدتها يف املمار�سة
21
الفكرية والإعالمية.
 -19مقابلة �أجراها ريا�ض وطار مع الكاريكاتريي�ست بوخالفة باقي
من�شورة على املوقع /http://arabcartoon.net/ar
 -20كهينة �سالم :ال�صحافة اجلزائرية امل�ستقلة ،درا�سة
�سيميولوجية ل�صحيفتي اخلرب وليبريتي ،ر�سالة ماج�ستري يف علوم
واالت�صال ،جامعة اجلزائر� ،2004 ،ص .68
 -21عبد القادر يحياوي :ال�صحافة اجلزائرية بني مظاهر االنت�صار
وهواج�س االنتحار ،العامل ال�سيا�سي 1 ،جوان � ،1999ص .10
http://journals.uob.edu.bh
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املقاربة ال�سيميولوجية لقراءة ال�صورة
الكاريكاتريية:
ترى الباحثة "مارتني جويل" �أنّ تبني املقاربة
ال�سيميائية لل�صورة ت�سمح لنا بفهم موا�صفاتها
�أكرث ،ولكي نخرج من هذا الت�شعب ن�ستطيع و�ضع
نظرية �أكرث �شمولية تتعدى الأنواع الوظيفية
لل�صورة وهي النظرية ال�سيميائية la théorie
 sémiotiqueفاملقاربة التحليلية التي نطرحها
متكننا من فهم ال�صورة من حيث طريقتها يف
�إنتاج املعنى ب�صيغة �أخرى والطريقة التي ت�ؤديها
املداليل ،وعلى املحلل ال�سيميولوجي �أن يرتكز يف
قراءته لل�صورة على اخلطوات التالية:

�أوال -الو�صف:

يعترب الو�صف مرحلة ب�سيطة وبديهية ،لكنه
جوهري لأ ّنه ي�شكل ترجمة للمدركات الب�صرية
بلغة لفظية ،وهو بالنتيجة جزئي ومتح ّيز ،وتوخيا
للدقة ميكن لعدد من الأ�شخا�ص القيام بهذا
الو�صف ،وهو مترين مده�ش ،لأ ّنه يف�ضي �إىل
22
�صياغات متنوعة،
والو�صف عملية مالزمة للفكر الإن�ساين يوظف
يف توفري املعلومات الكافية التي ت�ساعد على �إبراز
ال�سمات واخل�صائ�ص املميزة للمو�ضوع ،ويرى
«بارث» �أن هذه العملية هي كل ما هو ظاهر ب�سيط
وجلي ،وهو عملية �ضرورية و�أ�سا�سية تعني نقل كل
�إح�سا�س مرئي� ،أي ما تراه العني املجردة �إىل لغة
�شفهية ن�ستطيع تدوينها ،وي�ساعد هذا النقل على
�إظهار القوى الإدراكية واملعرفية لدى الفرد والتي
ت�شرف على الت�أويل 23،ويعرف هذا الو�صف لدى
اجل�شطالت بالإدراك احل�سي العام ،حيث تدرك
ال�صورة ككل (� 24)comme une totalitéأي ما يدرك
عن الأ�شياء �صورها العامة و�أ�شكالها ال �إح�سا�سات
 - 22مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
دار الينابيع ،دم�شق �سوريا ،2011 ،ط� ،1ص .98

23- Martine Joly : Introduction à l’analyse de l’image,
Nathan Université France, 1994, p 61.
24- Abraham Moles: l’image communication
fonctionnelle, Casterman Belgique, 1980, p 67.
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منعزلة نا�شئة منها 25،ويرى بارث �أن ال�صورة
تتوخى على الدوام قول �شيئ �آخر غري الذي متثله
يف الدرجة الأوىل على م�ستوى املعاين الأ�صلية
26
(.)Dénotation

ثانيا-امل�ستوى التعييني:

وفيه نقوم بقراءة الر�سالة الت�شكيلية والأيقونية
والل�سانية والتي �سنقوم ب�شرحها فيما ي�أتي:

�أ  .الر�سالة الت�شكيلية:

تتكون الر�سالة الب�صرية من عالمات مرئية
من بينها العالمات الت�شكيلية ،ونق�صد بها كل
املعلومات التي تتوفر لدينا عن طريق الر�ؤية
�أي ح�صر جمموعة الدالئل التي تو�ضح معنى
الر�سالة الب�صرية ،والتمييز النظري بني العالمات
الت�شكيلية والعالمات الأيقونية فريجع اىل ثمانينات
القرن املا�ضي ،عندما جنحت جمموعة "مو"
( )Groupe Muالبلجيكية يف تبيان �أنّ العنا�صر
الت�شكيلية لل�صور �أي (الألوان والأ�شكال والتكوين
وملم�س ال�صورة) هي عالمات تامة ،ولي�س جمرد
مادة تعبريية للعالمات الأيقونية (الت�صويرية)،
27
وتتمثل العالمات الت�شكيلية يف العنا�صر التالية:
 احلامل (امل�سند) ( :)Le supportوهو تعينيحامل ال�صورة �أي حتديد الأر�ضية �أو املادة
التي ن�سخ �أو طبع عليها الر�سم ،وميكن �أن يكون
ورقا ،خ�شبا ،مل�صقا... ،
 الإطار :)le Cadre( :لكل �صورة حدود ماديةيج�سدها �إطار معينّ  ،وذلك تبعا للعنا�صر
والأ�ساليب املتبعة فيه ،ونقوم يف هذا اجلانب
28
ب�إبراز كيف جاء �إطار ال�صورة ومقيا�سها.
 الت�أطري :)le Cadrage( :يجب �أن ال نخلط بينهوبني الإطار ،فالإطار هو حد التمثيل الب�صري،
يف حني �أن الت�أطري �أو ما ي�سمى ب �ضبط �إطار
 -25حممد الب�سيوين ،الفن والرتبية ،الأ�س�س ال�سيكولوجية لفهم
الفن و�أ�صول تدري�سه ،دار املعارف ،القاهرة ،1984 ،ط� ،3ص .60
 - 26مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص .117
 - 27املرجع نف�سه� ،ص �ص .130-129
 - 28املرجع نف�سه� ،ص .131
http://journals.uob.edu.bh

ال�صورة ميثل حجم ال�صورة الناجت افرتا�ضا
عن امل�سافة الفا�صلة بني مو�ضوع ال�صورة
29
والعد�سة.
 زاوية التقاط ال�صورة واختيار العد�سة� :إنّاختيار زاوية التقاط ال�صورة ،واختيار العد�سة
�أمر حا�سم ،لأنه هو الذي يعزز الإح�سا�س
بالواقع املرتبط بامل�سند� ،أو يزيل هذا
الإح�سا�س 30،وزوايا النظر تتوا�صل بربطنا بني
31
العني واملو�ضوع املنظور فيه.
 الرتكيب ،التكوين والرتتيب والإخراج:يعد تكوين املر�سلة الب�صرية �أو جغرافيتها
الداخلية �إحدى الأدوات الت�شكيلية الرئي�سية
فيها ،وبالفعل فهو ي�ؤدي دورا رئي�سي ًا يف تدرج
الر�ؤية ،ويتبع ذلك �أنه يوجه قراءة ال�صورة،
و�إنّ م�س�ألة التكوين يف �أي �صورة (لوحة
ت�شكيلية ،خمطط �سينمائي ،ر�سم )...هي
م�س�ألة جوهرية ،فالتكوين يراعي �أو يرف�ض
عددا مع ّينا من اال�صطالحات التي تبلورت
عرب الع�صور ،ويتغري بتغري املراحل والأ�ساليب،
لكن العني تتبع دائما الدروب التي م ّهدت لها يف
الأثر الفني ،وهذا ما يناق�ض الفكرة املغلوطة
املتعلقة بقراءة �إجمالية لل�صورة 32،وح�سب
«�أبراهام مولز» العني ال ميكنها �أن تقوم مب�سح
�شامل لل�صورة ،فهي حتدق يف منطقة معينة
منها ،ثم تنتقل �إىل باقي العنا�صر الأخرى
33
حتى و�إن كانت ال�صورة �صغرية تدرك كاملة.
 الأ�شكال� :إنّ ت�أويل الأ�شكال �ش�أنه �ش�أنت�أويل الأدوات الت�شكيلية الأخرى ،هو ت�أويل
�أنرتوبولوجي وثقايف ،وميتنع املرء غالبا عن
تف�سري هذه الأ�شكال لغويا ،وعن نقل هذا التف�سري
�إىل م�ساحة وعيه� ،إذ ًا يعتقد ب�أنه غري مثقف مبا
 - 29املرجع نف�سه� ،ص .133
 -30املرجع نف�سه� ،ص .134

31- Nathalie Abou, François Rio: Lecture
méthodique, éd Ellipses, Paris, 1995, p 108.

 - 32مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص �ص .138-137

33- Abraham Moles, Op. cit. p56.
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يكفي� ،أو جاهل بالفنون الت�شكيلية ،ونقوم يف هذا
املقام بو�صف كل الأ�شكال التي �شملتها ال�صورة
34
�سواء كانت �أفقية �أو عمودية �أو مائلة.
 الألوان والإ�ضاءة :تعترب الألوان عن�صراذي مدلول ثقايف غاية يف الأهمية ،حتمل
الألوان جمموعة من املعاين والدالالت ،فال
ميكن مقاربة لون �إال من وجهة نظر املجتمع
35
واحل�ضارة التي ن�ش�أ فيها.
وت�أويل الألوان وال�ضوء هو ت�أويل �أنرتوبولوجي
�أي�ض ًا ،ف�إدراكها احل�سي هو �إدراك ثقايف لكنه يبدو
لنا طبيعي ًا ،بو�صفه معطى �أكرث من اي �إدراك ح�سي
�آخر ،غري �أنّ هذه الطبيعة هي التي ت�ساعدنا يف
خال�صة الأمر على ت�أويلها ،وبالفعل اللون والإ�ضاءة
ي�ؤثران على امل�شاهد ت�أثريا نف�سيا-ج�سديا
ً ،physiologique-psychoفهما ُيدركان ب�صري ًا
و ُيعا�شان نف�سي ًا ،في�ضعان امل�شاهد يف حالة ت�شبه
36
حالة جتربته الت�أ�سي�سة الأوىل للألوان وال�ضوء.

ب -الر�سالة الأيقونية (:)Message Iconique

ترتكز الأيقونية على مبد�أ الت�شابه بني
الدال واملدلول كال�شبه ال�سمعي يف (�إنتاج �صوت
ما) وال�شبه الب�صري يف (الر�سم �أو ال�صورة
الفوتوغرافية) ،وذلك على عك�س الوحدات املميزة
(كالأحرف والأ�صوات) التي هي دالئل لغوية
اعتباطية ال حتتوي على �أية عالقة �شبهية 37،ويف
هذا املجال يقول «� »C.Morrisأن الدليل كي يكون
�أيقونيا يجب �أن ي�شتمل على بع�ض خ�صائ�ص
38
ال�شيء.
 - 34مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص �ص .141-140
 - 35حممد احلجابي ،الت�صوير واخلطاب الب�صري ،متهيد �أويل
يف البنية والقراءة ،مطبعة ال�ساحل ،الرباط ،1994 ،ط� ،1ص .175
 - 36مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص �ص .143-142
 - 37حممود �إبراقن ،الل�سانيات وال�سيميولوجيا وال�سيميوطيقا،
درا�سة �إب�ستيمولوجية وت�صنيف خمتلف الدالئل ،مطبوعة حما�ضرات
مبعهد علوم الإعالم واالت�صال ،جامعة اجلزائر� ،ص .25

38- Umberto Eco : la sémiologie des messages
visuels, in communication et langues, n 15, Paris,
1970, p 13.
http://journals.uob.edu.bh

ويرى «�شارل �ساندر�س بري�س» �أنّ الأيقونية
هي دالئل لها عالقات ال�شبه مع املرجع� 39،أي كل
دليل ي�شبه مو�ضوعه � ،أو يوحي �إليه بف�ضل �سمات
خا�صة ميتلكها ،وقد يكون �أي �شيء �أيقونة لأي
�شيء �آخر� ،سواء كان هذا ال�شيء �صفة �أو كائنا
�أو قانونا �شريطة �أن تتحقق عالقة ال�شبه بينهما،
فيكون دليال له ،وتقوم الأيقونية على مبد�أ الت�شابه
الذي يجعل منها وا�سطة و�سيلة ملعرفة املو�ضوع
الأ�صل� 40،إذ تتدخل عنا�صر كثرية يتطلب بحثها
لتحديد درجة الت�شابه �أو الدرجة الأيقونية le
 d’iconicité degréوهي الدرجة التي ت�سمح لنا
بالتعرف من خالل �صورة كاريكاتريية مثال على
عالقة معينة ي�شرتك يف �إدراكها فرد �أو عدة �أفراد
41
من اجلماعة.

ج -الر�سالة الل�سانية

(message

Le

:)linguistique

يعتقد اجلميع ب�أن الر�سالة الل�سانية تعد حا�سمة
يف عملية الت�أويل الإجمايل ل�صورة مع ّينة ،لأن هذه
ال�صورة متعددة ال�سمات الداللية  ،معنى ذلك �أنها
ت�ستطيع �إنتاج دالالت متعددة وخمتلفة ،يتعني على
الر�سالة الل�سانية �أن حتكم ا�شتغالها و�أن حت�صرها
يف اجتاه معني 42،وت�شغل اللغة حيزا �أ�سا�سيا ومهما
يف ال�سيميولوجيا 43،فهي تعد �أنظمة تعبريية ت�ساهم
يف توجيه معاين ال�صورة وكذا املتلقي نحو الغر�ض
املطلوب ،فتقت�صر الر�سالة الل�سانية على بحث
الدالئل اللغوية املتمثلة يف الكلمات واجلمل التي
حتملها ال�صورة والدليل اللغوي ح�سب «فرديناند
دي �سو�سيور» يت�ألف من م�ضمون (مدلول
 ) Signifiéومن (تعبري � )Expressionصوتي (دال
39- David Scott : La sémiologie la sémiotique du
timbre, communication et langue, n 120, 04 trimestre
1999, p 83.
40- Martine Joly, Op-cit. p 62.

 -41حممود �إبراقن ،الل�سانيات وال�سيميولوجيا وال�سيميوطيقا ،درا�سة
�إب�ستيمولوجية وت�صنيف خمتلف الدالئل ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.26
 - 42مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص .155

43- Tzvetan Todorov, Théories du symbole, édition
du Seuil, Paris, 1977, p 336.
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� )Signifiantأي �أنه ي�شمل مفهوما و�صورة �صوتية.
فبحث النظام اللغوي يف ال�صورة هو البحث
عن احلقيقة ال�سو�سيو ثقافية� 45،أي البحث عن
الوظائف التي تقوم بها عنا�صر القول يف عملية
التبليغ ،وترتكز على ما �أق ّره «فرديناند دي
�سو�سيور» ب�أن الوظيفة الأ�سا�سية ل ّل�سان هي التبليغ،
لذلك ي�ؤكد «�أندري مرتينيه» �أن اللغة الب�شرية تتيح
46
لكل �إن�سان تبليغ جتربته ال�شخ�صية �إىل نظائره.
ويقوم حتليل الر�سالة الل�سانية على تفكيك
عنا�صرها �إىل وحدات دالة عرب �إجراء مبد�أ تقطيع
ال�سل�سلة ال�صوتية �إىل مقاطع �صوتية يت�ألف منها
الكرم الإن�ساين ،وهذا ما يدعو �إليه الدكتور «جعفر
دك الباب» 47 ،الذي يعار�ض مبد�أ التقطيع املزدوج
املطروح من طرف الل�سانيات الغربية التي تزعم
�أنه ينطبق على عامة اللغات الب�شرية ،ذلك �أن
للجملة العربية تراكيب خا�صة بها وحتدد درجة
�شدتها وقوتها يف التعبري عن املعنى ،ولتجاوز
�أي �إ�شكال حول حتديد اجلوانب التي يتم عربها
حتليل الدالئل اللغوية يتم الرتكيز على بحث
العالقة التي يقيمها املدلول مع الأ�شياء التي يرمز
�إليها �أي معطيات العامل اخلارجي ،وهنا تكمن
�أهمية الرموز اللغوية وتزداد قوة وت�أثريا يف �إطار
48
العملية الإعالمية.
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ثالثا :الر�سالة الت�ضمينية:

الت�ضمني هو مفهوم تداويل �إجرائي يتعلق
بر�صد جملة من الظواهر املتعلقة بجوانب
�ضمنية وخفية من قوانني اخلطاب ،حتكمها

 - 44حممود �إبراقن ،املبادئ البنيوية ال�سو�سورية وتطبيقاتها على
خمتلف �أنظمة االت�صال ،درا�سة حالة خ�صائ�ص الدليل ،املجلة
اجلزائرية االت�صال ،العدد  06و  ، 07خريف � ،1992ص .178
 - 45ن�صر الدين العيا�ضي ،البنيوية ،االت�صال الف�ضاء الثقايف
العربي ،املجلة اجلزائرية االت�صال ،العدد  ،17جانفي/جوان
� ،1998ص .60
 - 46حممد العيد رتيمة :درا�سة لغوية ملفهوم الآية  4يف القر�آن
الكرمي� ،أطروحة دكتوراه دولة مبعهد اللغة العربية و�آدابها ،جامعة
اجلزائر� ،1993 ،ص .50
 - 47املرجع نف�سه� ،ص .53
� - 48صالح بن بوزة ،مناهج بحوث الإعالم ،الت�صنيفات املختلفة
وبع�ض الق�ضايا املنهجية ،املجلة اجلزائرية لالت�صال ،العدد
� 12/11صيف � ،1995ص .58
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ظروف اخلطاب العامة ك�سياق احلال وغريه،
ومن �أهمها االفرتا�ض امل�سبق ()présupposition
والأقوال امل�ضمرة ( 49،)sous-entendusويقول
اللغوي الدامناركي «لوي�س يام�سالف» �أن الت�ضمني
هو النظام الثاين لفهم الإيديولوجي االجتماعي،
وهو �أعمق م�ستوى يف قراءة ال�صورة والتي تكون
ح�سب قيم ودوافع املتلقي� ،إذ �أن الو�صول �إىل
املعنى احلقيقي العميق لل�صورة يتم على م�ستوى
فهم املدلول �أو الداللة الت�ضمينية ،وهو ما �أكده
العديد من الباحثني ال�سيميائيني ،ويرى «روالن
بارث» �أن هذا امل�ستوى مرتبط باجلانب الإن�ساين
الذي يتعلق بالتفاعل ،والذي يتكون عندما يقابل
الدليل العواطف وامل�شاعر لدى القارئ ،فالت�ضمني
يت�صل بالإطار ال�سو�سيو ثقايف الذي يولد التعدد
50
واالختالط يف القراءة والفهم..
فالنا�س ال ي�ستنتجون كلهم نف�س املعلومات مما
يرون حتى ولو كانوا ينظرون �إىل نف�س الأ�شياء� ،إذ
�أن الفهم يختلف ح�سب ثقافة الأفراد فلكل فرد
يف املجتمع معجم معني يف �صورة قد يكون يوحي
�إىل �شيء عند ثقافة فرد معني و�إىل معنى مغاير
متاما عند ثقافة فرد �أخر ،فال�صورة يف م�ستواها
الت�ضميني �أو الرمزي ت�صبح ن�سيجا من العالمات
التي تنبثق من قراءات متعددة �أو معاجم ولغات
51
فردية متغرية.
حتليل �سيميولوجي ل�صورة كاريكاتريية:

 - 49مارتني جويل ،ترجمة علي �أ�سعد ،مدخل �إىل حتليل ال�صورة،
مرجع �سبق ذكره� ،ص .159
� - 50شادي عبد الرحمان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .21
� - 51آمال قا�سمي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .77
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ن�شرت بجريدة "اخلرب" يف  18جانفي 2012
�سوف نتبع اخلطوات املنهجية لتحليل ال�صورة
املرفقة ل�صاحبها الكاريكاتريي اجلزائري
"�أيوب":
 -1الو�صف :نقوم يف البداية بعر�ض وتقدمي بطاقة
فنية عن ال�صورة:
 عنوان ال�صورة :االحتجاجات وال�سلطة. املبدع :الر�سام اجلزائري �أيوب ،وهو فنانكاريكاتريي ذاع �صيته بر�سوماته عرب جريدة
اخلرب.
 امل�صدر :جريدة اخلرب اجلزائرية ،وهي يوميةونية م�ستقلة �شعارها ال�صدق وامل�صداقية،
تعنى بالأخبار الوطنية والدولية ،ال�سيا�سية
واالجتماعية...
 تاريخ الن�شر :الأربعاء  18جانفي .2012 احليز :ال�صفحة الأخرية يف �أعلى ال�صفحة.نرى يف ال�صورة �شخ�صية واحدة وبارزة (متثلت
يف م�س�ؤول �سام يف ال�سلطة ) ...جال�س يف مكتبه
على �أريكة مريحة واملكتب مليئ مبلفات املواطنني،
فاملو�ضوع يدور داخل مكتب م�س�ؤول يف الدولة.
نالحظ وجود �صورة مل�صقة على �أحد جدراناملكتب تبني �شخ�صا م�شنوقا بحبل.
 -2امل�ستوى التعييني :وفيها ندر�س الر�سائل
التالية:
الر�سالة الت�شكيلية:
 احلامل :ال�صورة املرفقة ن�شرت يف جريدةورقية وهي "اخلرب" ،وذلك يف �أعلى ال�صفحة
حتت �شعار اجلريدة.
 الإطار :جاءت ال�صورة يف مقيا�س متو�سط� 10/13سم.
 الت�أطري :و�ضعت ال�شخ�صية املتمثلة يف م�س�ؤولكبري يف اجلهة اليمنى لل�صفحة تعبريا على
�أهمية املن�صب الذي ي�شغله.
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زاوية التقاط النظر :التقطت ال�صورة من
زاوية رئي�سية حيث تظهر كل عنا�صر املوجودة
يف املكتب ،من م�س�ؤول و�أثاث املكتب ،وكذا
وملفات املواطنني.
الرتكيب ،التكوين والرتتيب والإخراج :كما
قلنا �أنّ تكوين املر�سلة الب�صرية �أو جغرافيتها
الداخلية �إحدى الأدوات الت�شكيلية الرئي�سية
فيها ،ي�ؤدي دورا رئي�سي ًا يف تدرج الر�ؤية ،ونرى
�أن الر�سام راعى التدرج يف ترتيب عنا�صر
ال�صورة ،فرنى امل�س�ؤول اجلال�س فوق �أريكته
يف ميني ال�صورة لننتقل نحو م�شاهدة �صورة
معلقة يف اجلدار ي�سار ال�صورة ملواطن م�شنوق،
لن�صل �إىل امللفات املو�ضوعة يف املكتب وهي
التي ي�شتغل عليها ذلك امل�س�ؤول.
الأ�شكال :تعترب امللفات املو�ضوعة باملكتب
و�صورة املواطن امل�شنوق بحبل �أهم الأ�شكال
التي ت�ضمنتها ال�صورة.
الألوان والإ�ضاءة :ال�صورة ملونة غلب عليها
اللون الأ�صفر يف جدران املكتب والبني لأثاثه،
�أما الإ�ضاءة فهي �أ�سا�سية تربز كل عنا�صر
ال�صورة بو�ضوح.

ب -الر�سالة الأيقونية:

ال يختلف �إثنان على كون ال�شخ�صية املر�سومة
واملتمثلة يف م�س�ؤول كبري جال�س يف مكتبه هو �إداري
توكل له مهمة درا�سة ملفات املواطنني ،و�أنه ترك
تلك امللفات جانب ًا ،ومل يعرها االهتمام حيث �أن
ال�صورة تعك�س ال مباالة امل�س�ؤول يف الإدارة عموم ًا،
بدليل �أنه ب�صدد تقطيع �أظافره وتنظيفها يف
مكتبه.

ج -الر�سالة الأل�سنية:

بالإ�ضافة �إىل العنوان �أرفقت ال�صورة بر�سالة
لغوية متثلت يف اجلملة التي تلفظ بها امل�س�ؤول
كالتايل" :ن�ساو بلي الفقراء يدخلون اجلنة"،
والفقراء هم املواطنون الذين يقومون باالحتجاج،
وعبارته تلفظ بها بكا ا�ستهزاء وبدون روح م�س�ؤولية،
كما جند �إم�ضاء �صاحب ال�صورة الر�سام �أيوب.
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Abdenour Boussaba: Semiotic Approach to Read the Caricature...

 -3امل�ستوى الت�ضميني :احلدث كما ي�شري
�إليه العنوان هو االحتجاجات املتوا�صلة لكل
الطبقات االجتماعية (بطالون-مطالبون
بال�سكن-عمال ينادون بزيادة �أجورهم)...
فذلك هو حدث ال�ساعة يف خمتلف واليات
الوطن خالل فرتة ن�شر ال�صورة مطلع �سنة
 ،2012وا�ستمرت االحتجاجات لعدة �أ�شهر
وم�ضت بتاريخ ال�صورة �سنة كاملة على بداية
االحتجاجات جانفي  ،2011و�أعطى �أيوب
عنوان "االحتجاجت وال�سلطة" ليربز موقف
ال�سلطة اجلزائرية مما يحدث يف ال�شارع من
غليان واحتجاج ،فال�صورة تريد الإجابة عن
ال�س�ؤال كيف ترد ال�سلطة واحلكومة اجلزائرية
على االحتجاجات املتوا�صلة منذ �أزيد من �سنة.
يريد الر�سام �أن ينقل �إلينا موقف ال�سلطة من
تلك امل�سريات احلا�شدة واالنتفا�ضات ال�شعبية،
وحماوالت االنتحار لأ�شخا�ص يطالبون بتح�سني
ظروفهم املعي�شية واملهنية ،والذين يحلمون
ب�سكن الئق ووظيفة ،ويتبني لنا �أنّ موقف ال�سلطة
وا�ضح من خالل ال�صورة التي يحتل فيها امل�س�ؤول
املركز الثقيل وهذا امل�س�ؤول هو جزء من ال�سلطة
وميثل الكل ،يظهر وهو غري مكرتث مبا يجري يف
ال�شارع من غليان واحتجاج ،والدليل �أنه جال�س يف
مكتبه جلو�س ال�صعاليك ،جل�سة ال تليق مبرتبته
كم�س�ؤول �سام ،بالإ�ضافة �إىل قيامه بتقطيع
�أ�ضافره وتنظيفها باملكتب الذي من املفرو�ض هو
مكان للعمل خم�ص�ص لدرا�سة ملفات املواطنني
وا�ستقبالهم واال�ستماع �إىل ان�شغاالتهم.
وتظهر الالمباالة من خالل و�ضع امللفات (وقد
تكون طلبات مواطنني �أو �شكاوي )...و�ضعت يف
جانب املكتب وهي مهملة وفوقها �آلة ربط الوثائق،
وهذا يدل على كرثة ال�شكاوي وامللفات التي مل
حتظ باالهتمام ،بدليل �أنها مل تفرز ومل ترتب.
نالحظ يف مالمح ال�شخ�صية (امل�س�ؤول)
عالمات �سخرية وتهكم على املواطن (قهقهة)
تدل على �أن ما يحدث يف ال�شارع م�سخرة وم�ضيعة
للوقت.
http://journals.uob.edu.bh

وتواجد �أثار ال�ضرب على وجه امل�س�ؤول،
فهناك جزء من وجهه خ ّيط  ،وهي �إ�شارة جلرح
قدمي� ،أي �أنه مداوم على ال�ضرب وال�شجار وهي
�صفة الل�صو�ص واملحتالني ،و�إ�شارة عن جرح
جديد (و�ضع عليه �شريط طبي) �أي �أن �شجاراته
ومبارزاته متوا�صلة ،ونحن يف الثقافة اجلزائرية
نعرف �أن ال�شخ�ص الذي ال تغادر وجهه �آثار
ال�ضرب بال�سكني والآالت احلادة هو ال�شخ�ص
املجرم والدينء ،واملدمن على اجلرمية وال�سرقة
واالنحراف ،فهذا امل�س�ؤول متعود على ال�سرقة
ليال ونهارا ،يف العمل وحتى خارج العمل ،و�سرقته
لي�ست للمال والرثة فقط ،بل ت�صل �إىل �أكل ن�صيب
فئة ال�شعب الفقرية.
وت�شري الر�سالة الأل�سنية يف عبارة امل�س�ؤول››
ن�ساو بلي الفقراء يدخلون اجلنة››� ،إىل �أن
امل�س�ؤول يريد قول "ملاذا القيام بتلك االحتجاجات
�أيها الفقراء ،فن�صيبكم م�ضمون يف الدنيا
والآخرة" ،هذه العبارة لو قيلت يف مقام �آخر (غري
مكتب امل�س�ؤول) �ستعبرّ عن الثقافة الدينية لل�شعب
اجلزائري ،الذي ي�ؤمن بتعاليم الدين الإ�سالمي
احلنيف ،الذي يقول �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
الفقر واحلرمان والبالء� ،ستكون لهم منزلة
الكرماء يوم القيامة ،لكن ذلك امل�س�ؤول قالها
با�ستهزاء ،ومل يحتم تعاليم الدين احلقة ،فلو فعل
ذلك لأدى مهمته الرئي�سية التي هي حماربة الفقر
والف�ساد ،وم�ساندة ال�شعب وم�ساعدته ،وامل�ساعدة
هنا هي واجب ما دام �أنه يتقا�ضى �أجر على ذلك
املن�صب.
ولو �أنّ امل�س�ؤول قال العبارة عن حت�سر و�أ�سى لن
يقولها �أ�صال ،مادام �أنه م�س�ؤول على رعية لديه كل
الإمكانيات ملحاربة الفقر ،فهو �سرق ثروات ال�شعب
ويطمح لأن يزيد ثراء ويزداد عدد الفقراء.
قام امل�س�ؤول بتعليق �صورة كبرية على جدار
مكتبه ،ملواطن معلق بحبل يدل على �أنه انتحر،
وتواجد ال�صورة باملكتب مل يكن عفوي ًا ،بل لأن
امل�س�ؤول يفرح عندما يكرث املنتحرون ،ففي تفكريه
يجب على كل مواطن فقري ال ميلك �شيئا �أن يلج�أ
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�إىل حل واحد ووحيد وهو االنتحار ،ويف الآخرة
يجد الهناء والعي�ش الرغيد يف اجلنة ،ونحن نعلم
�أنّ تعليق ال�صور يف املكتب �أو يف غرفة النوم يف
ثقافتنا ت�شمل �صور الأ�شخا�ص الذين نحبهم �أو
نعجب بهم كامل�شاهري والنجوم ،واملواطن مل يعلق
�صورة مواطن عادي جال�س �أو عامل ...بل منتحر،
لأنه يع�شق م�شاهدة �صور املواطن املهزوم واملنك�سر
واملنتحر ،وهذا يوحي �إىل الروح ال�شيطانية التي
ميتاز بها ذلك امل�س�ؤول.
نالحظ �أن اللون الغالب يف ال�صورة هو الأ�صفر
الذي لونت به جدران املكتب ،والأ�صفر هو لون
الرثوة ،الذهب والقمح ...فهو رمز للقيمة الرفيعة
التي ميتاز بها ذلك امل�س�ؤول ،ووجد الأبي�ض يف
ثالث موا�ضع ،ويف كل منها يتواجد املواطن �أو
�شيئا يعبرّ عنه ،فامللفات على مكتب امل�س�ؤول
ذات لون �أبي�ض لأنها تعبرّ عن النيات احل�سنة
وال�صادقة للمواطنني الذين �أودعوها هنا ،و�أنّ
�صفاتهم خيرّ ة ،وال�صورة املعلقة ملواطن خلفيتها
بي�ضاء حتمل مواطنا منتحرا يف حميط �أبي�ض
(وطن جميل وغني) والدائرة التي احتوت العبارة
الأل�سنية يف ال�صورة هي بلون �أبي�ض حتمل العبارة
التي تدل على �أن الفقراء حتى وهم كذلك ،ف�إن
قلوبهم �صافية نقية ،ويف اجلنة ينعمون لقوله
تعاىل" :يوم تبي�ض وجوه وت�س ّود وجوه ف�أما الذين
ا�سودت وجوههم �أكفرمت بعد �إميانكم فذوقوا
العذاب مبا كنتم تكفرون" 52،ويف القر�آن الكرمي
الأبي�ض هو لون وجوه �أهل ال�سعادة يوم القيامة.
وا�ستعمل اللون البني كلون لأثاث املكتب ونعلم
�أن البني هو لون الأر�ض القاحلة اجلرداء ،وملفات
املواطنني و�ضعت فوق مكتب بني ميت ،ال يحمل اي
بذور �أمل وفرج.
ون�ستنتج يف الأخري �أن الر�سام "�أيوب" و ّفق يف
التعبري عن موقف ال�سلطة عن احتجاجات املواطن
اجلزائري ،وذلك من خالل �شخ�صية واحدة
متمثلة يف امل�س�ؤول (اجلزء الذي ميثل الكل)،
 - 52القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران ،الآية .106
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فا�ستطاع الر�سام �أن يق ّرب للمتلقي كل النوايا
اخلبيثة واللئيمة للم�س�ؤولني ،ويظهر ال مباالتهم
جتاه الرعية ،وكذا مواقفهم ال�ساخرة من املواطن
الب�سيط ،من خالل رمزيات ودالالت عديدة،
رغم �أ ّنه اكتفى بر�سم جزء �صغري من مكتب لكن
بدالالت كثرية.
مراجع وم�صادر الدرا�سة:

املراجع وامل�صادر العربية:
القر�آن الكرمي.
�إح�سان ال�سيد :الإ�سالم والفنون ،جملة الب�صرية،
دار اخللدونية ،العدد  ،4ال�سدا�سي الثاين،
.1999
�آمال قا�سيمي ،ظاهرة الإرهاب يف اجلزائر من
خالل ر�سومات كاريكاتورية -درا�سة حتليلية
�سيميولوجية ل�صور �أيوب وديالم خالل الفرتة
املمتدة من جانفي � 1997إىل جانفي ،2001
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