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ملخص :نسعى من خالل هذا املوضوع إىل إظهار العالقة املوجودة بني الكاريكاتور ،الضحك والنكتة من خالل قراءة سوسيو
اتصا لية يف هذا الثالوث املتضمن خطااب مشفرا ،ال ميكن أن يقف عنده إال من يعرف كنه هذا الفن الذي محل على عاتقه مهوم
الشعوب وسعى إىل طرحها يف قالب ساخر ،هزيل وهادف.يرتبط الكاريكاتور بواقع مرير ومسرية خاضها على مدار عقود طويلة،
ارتبطت يف جمملها مبا فرضته األنظمة السياسية ،فجبهة صراعه معها ويف جماهبة سياساهتا اليت يراها دائما من خالل رسوماته
تضطهد الشعوب وتعمل على قهرها ،فالكاريكاتور ال يهمه شيء سوى رسالته الناطقة ابسم اجملتمع ،رغم كل ما يتعرض إليه من
مضايقات ،فهو يسعى إىل التطور يف ظل ما فرضته التكنولوجيات احلديثة.
كلمات مفتاحية :الكاريكاتور ،.الضحك،.النكتة ،.املبالغة ،.اخلطاب

املشفر.

Abstract:
Through this topic, we seek to show the relationship between caricature, laughter and joke
through a socio-communicative reading in this trinity that includes an encrypted speech, only

those who know the nature of this art that have taken upon themselves the concerns of peoples
present them in a sarcastic form can stand, Comical and purposeful. The
bitter reality and a path he has fought over many decades, linked in

and sought to

caricature is linked to a

its entirety to what the political regimes have imposed. The front of his struggle with them and in

opposition to their policies that he always sees through his drawings oppress peoples and work to
subjugate them. He is subjected to harassment, as he seeks to develop in light of what modern
technologies have imposed.

 المؤلف المرسل
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 .1مقدمة:
يعترب الكاريكاتور شكال من أشكال الرسومات اهلزلية الساخرة واملؤثرة اليت هلا مجهورها ،فهو يعرب عن رأي الشعوب
ومشاكلها بشكل فين يوظف تقنيات وفنيات خاصة هلا بعدها اجلمايل واملوضوعي ،وما يشد االهتمام إليه أكثر هو بساطته
وعمقه يف الطرح واملعاجلة .فهو حاضر يف خمتلف وسائل اإلعالم للطلب املتزايد عليه وللوظائف الكثرية اليت يؤديها ،فهو يشجع
املتتبع على التفكري ويعمل على تغيري األفكار غري الصحيحة ،كما ميلك القدرة على إدارة احلوار بني األفراد(.علم الدين،
.)181 ،9002
الكاريكاتور مبين على الدقة يف البناء وحماكاة الواقع مبا ال يدع جماال للشك أبنه لسان انطق ابسم اجملتمع ،لذلك جند
احلكومات تضعه حتت رقابة مشددة وتفرض نوعا من التوجيه على مواضيعه املطروحة ،خاصة يف الدول الشمولية أو االحتكارية،
اليت تدرك يقينا أنه يسري يف اجملتمع وعنصر مؤثر ،لكنها تتعمد هتميشه والتقليل من شأنه ،ما يعين أن الظرف السياسي يتحكم
فيه ويف مساره واملواضيع األكثر انتعاشا فيه هي السياسية ،اليت كثريا ما كانت عقوابته وخيمة على الرسامني ،فمنهم من حكم
عليه ابلسجن لسنوات ،منهم من مت نفيه ومنهم من متت تصفيته جسداي ،وهو أمر حييلنا إىل ثقل مسؤوليته وخطورة ممارسته.
إن مساره التارخيي كفن وخطاب مشفر حافل ابإلجنازات الكربى واالنتصارات اليت ترتجم يف حتقيق آمال وطموحات
الشعوب املغلوب على أمرها ،فهو يف فرتات التوتر والصراع جتده يبدع ويقدم خطاابته ويرفض االنصياع لألوامر والتعليمات الرامية
إىل اختزاله وما ساعده أكثر هو ترحيب الشعوب به والسعي إىل نصرته والعمل على االرتقاء به ،وهو ما حتقق بدليل احتالله
فضاء كبريا يف البيئة الرقمية اليوم ،ولعل مسايرته هلذا التطور اهلائل ساعده كثريا وجعله حيافظ على مكانته يف خضم هذا املد
التقين اهلائل.
إن الكاريكاتور فن له قواعده وأسسه واضحة املعامل ،فهو ظاهرة سوسيو اترخيية على درجة ابلغة من األمهية ألنه يعكس وجه
حضارة ابلكامل ،خلّف بصمة مكنت اجليل الالحق من معرفة تفاصيل ما خلّفه األوائل ،وهذا حييلنا إىل فكرة االستمرارية
والتواصل بني األجيال بعيدا عن القطيعة اليت كثريا ما عرفتها اجملتمعات جراء تغييب اإلبداع ،والرسوم الكاريكاتورية جزء من إبداع
اإلنسان ،يش ّكل يف جممله فنا وابلتايل فهو جزء ال يتجزأ من حضارة البشر ،فاملوجود اليوم يف الصحراء اجلزائرية ميثل حضارة ومنط
عيش عرفه اإلنسان يف فرتة من فرتات التاريخ ،وهو اآلن يف حاجة إىل من يتك ّفل به لدراسته وفك طالمسه ،اليت من شأهنا
مطالعتنا حبقائق ووقائع كثرية ،مبعىن أن تلك الرسومات مل توجد عبثا إمنا ألسباب ودوافع فرضتها تلك الفرتة ،والدليل على ذلك
أهنا حمل اهتمام بعثات أجنبية كثرية تعىن بدراستها ،حماولة الوقوف ولو على جزء بسيط من مضموهنا ،وعليه فغالبية الدراسات
تؤرخ للكاريكاتور من منطلق ما ختتزنه الصحراء اجلزائرية من إرث حمفوظ على جدران الكهوف واملغارات ،فقد يظهر أهنا صور
جنسية لكنها يف حقيقة األمر تتعدى ذلك من حيث أن مضموهنا حياول من خالل ما هو جنسي الوصول إىل ما هو أبعد من
حتري الباحثني والدارسني حلد الساعة .هذا هو ثراء الكاريكاتور الذي مل يتوقف عن العطاء واجلديد،
ذلك ،وهي نقطة ما تزال ّ
فتقنياته مستحدثة أبلوان وحيثيات جديدة وبريشة انقدة ال تقيم اعتبارا ألي جهة مهما كان وزهنا ودرجة ضغطها ،فما يهمه
ويعنيه مشاكل الشعوب وانشغاالهتا اليت يعتربها أساسا له ،فلوال الشعوب ملا كان موجودا.
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جتدر اإلشارة ،إىل أن الرسوم الشعبية كانت حاضرة ومستخدمة يف العديد من الصراعات واحلروب ،خاصة يف الثورة البورجوازية
اهلولندية ( )2121-2611ضد احلكم اإلسباين بقيادة "فيلهلم أورانيا األول" واحلرب الفالحية األملانية ()2601-2601
وحروب اإلصالحات الدينية اليت قادها "مارتن لوثر" ضد الكنيسة الكاثوليكية يف الفاتيكان واليت بدأت عام ( .2621محادة،

.)75 ،1222وألن الكاريكاتور يبعث على الضحك والفكاهة يبقى من الضروري اجلمع بينهما ،فال ميكن هلذا الفن أن يكون
جامدا وصرحيا إىل احلد الذي جيعل اجلمهور ينفر منه ،فاملبالغة من خصائصه اليت حتور الشكل العام للموضوع وجتعله حمط
سخرية وهزل ،فهو هبذا يتخفى من وراء النكتة ليمرر رسالته وخطابه املشفر.
إن الكاريكاتور أبدع وقدم على مدار اتريخ طويل سلسلة من الرسومات اليت ما تزال شاهده على نضاله ونصرته لقضااي الشعوب
وما ساعده يف ذلك جرأة فنانيه وقناعتهم مبا يقدموهنم وثقتهم الكبرية يف التغيري الذي قد حتدثه ريشة صغرية.ولعل ما أكسبه
مكانة هو صدقه وطرحه الدقيق أبسلوب هتكمي هادف.
فاهلدف ،إذن هو بسط جل املعطيات املرتبطة ابلكاريكاتور يف عالقته ابلنكتة والضحك ،خاصة وأنه هو أصال يبعث
ذلك وحيفز عليه ،على أن نستعرض العالقة املوجودة بني هذا الفن املتمرد والنكتة والضحك ككل ،بغرض إثراء حقل الدراسات
االتصالية وتقدمي قراءة بسيطة يف هذا النوع من الفنون الذي كشف عن الكثري من اجلوانب.
فمحاولتنا ،جاءت كإضافة للوقوف على ما هو موجود من إسهامات علمية وإثراءها ابلشكل املنهجي املطلوب.
أما ابلنسبة للمنهج ،فقد اعتمدان املنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف املوضوع وحتليل خمتلف جوانبه ،بداية من
ضبط املفاهيم إىل استجالء خمتلف املعطيات املرتبطة ابلدراسة.
 .9عالقة الكاريكاتور ابلضحك والنكتة
 1.9مفهوم الكاريكاتور ،الضحك والنكتة:
الكاريكاتور كلمة مشتقة من الفعل  caricareابإليطالية ،واليت حتيلنا إىل احلشو والزايدة املبالغ فيها وكذا اإلضافات
اليت تصاحب رمسا ما أثناء إنتاجه ،ليتم حتريف تلك الرمسة وإخراجها بشكل فكاهي مثري للضحك والسخرية ،وهو ما كان ظاهرا
يف رسومات "دومييه" »  « Daumierالذي يعترب رائدا يف هذا اجملال .فهذا النوع من الرسومات يعين الوصف الكوميدي
املضحك الذي يتناول شخصية معينة يف اجملتمع.(Le petit Larousse Illustré, 2010, 172) .كما يعرف
الكاريكاتور أيضا أنه تلك الرسوم الساخرة ،حيث تنقسم إىل قسمني رئيسني مها :الكاريكاتور والكرتون ،والفرق بني األول
والثاين واضح ،يتمثل يف أن األول فن فردي يقوم على تصوير األشخاص بشيء من املبالغة والسخرية بقصد اإلضحاك والتهكم
وتضمني كالم مكتوب أحياان داخل اللوحة الكاريكاتورية ،ويكون بفكرة مدروسة ومعدة من قبل هبدف التعبري عن قضية معينة،
أما الكرتون فهو فن متحرك ،قد يتخذ من الشخصيات اإلنسانية أو احليوانية أبطاال لقصته ،وقد عرف تطورا كبريا مع تطور
التكنولوجيات وظهور برامج رسم متخصصة ،فالكرتون هو جمموعة من صور متحركة تتضمن حوادث وأبطاال أتخذ شكل القصة
بقوالبها الفنية املعروفة وتكون جتسيدا ألشخاص أو حيواانت أو نبااتت أو غري ذلك ،وهو فن موجه يف الغالب إىل األطفال،
يهدف إىل ترسيخ رسائل تربوية واجتماعية مهمة(.الشعشاع .)90 ،9011 ،فيما يعرف الضحك ،أبنه شكل من أشكال
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التعبري الصريح عن املرح واملتعة ،فهو مهما بدا صرحيا ابالفرتاض ،فإنه خيفي فكرة خلفية تفامهية ،تواطؤية مع الضاحكني اآلخرين
احلقيقيني أو اخلياليني ،فالضحك فضول يتسلى فيه الفكر ،وألجل فهمه ينبغي وضعه يف وسطه الطبيعي الذي هو اجملتمع ،وجيب
بشكل خاص حتديد وظيفته املفيدة اليت هي وظيفة اجتماعية ،تقتضي التجاوب مع بعض متطلبات احلياة املشرتكة(.برغسون،
 .)11-19 ،9005أما النكتة فتندرج ضمن أنواع األدب الشعيب تسرد قصة صغرية هبدف الضحك واملرح.

 9.9النكتة ودرجة حضورها اجتماعيا:

زخر األدب العريب ابلسخرية والدعابة والضحك والفكاهة ،وتناثرت الصور الساخرة والنوادر املستملحة يف مراجع األدب
الكربى ،حىت جاء إمام الساخرين وشيخ املتندرين "أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ" وأفرد للسخرية رسائل وكتب ،فتأثر به من
جاء بعده :كـ "ابن قتيبة" (011هـ) و"الوشاء" (506هـ) و"ابن اجلوزي" (611هـ) و"األسعد بن ممايت" (121هـ) و"ابن عبد
ربه" (503هـ) و"أبو حيان التوحيدي" (121هـ) و"النويري" (150هـ) و"أبو احلسن علي نور الدين اليشبغاوي" (313هـ)
و"يوسف الشربيين" (2213هـ) وكثر املؤلفون يف األدب الساخر يف العصر احلديث.
فالسخرية ،عرفت تطورا ملحوظا خاصة مع تشكل اجلماعات البشرية وظهور مصطلحات القهر السياسي والتسلط (مشتوب،

 .)00 ،9011-9010فهي هبذا املعىن سالح اختذه املبدعون لقهر واقعهم ،فعملوا على تصويره وانتقاده من خالل ضحكة
مغموسة أبمل املعاانة والقهر فتغلغلوا يف تركيبة النفس البشرية ليغرسوا فيها الضحكة بدل الدمعة ،ومنه كان األدب الساخر نبض
حياة األمم ،فال يكاد خيلو منه أدب أمة حية فهو أدب عاملي ال يقتصر على أمة دون سواها ،جعل البسمة طريقه والضحكة
فعرب هبا عن كل احلاالت النفسية اليت تواجه اإلنسان( .الذبياين.)10 ،1311 ،
أداته الفاعلة ّ
فالفكاهة ،تعرف على أهنا تلك اخلاصية املتعلقة ابألفعال والكتابة والكالم...إخل ،اليت تستثري املتعة واملرح واملزاح ،ابإلضافة إىل
أهنا تلك اخلاصية املتعلقة حبدث أو نشاط أو موقف ،أو بتعبري خاص عن فكرة واليت تستحضر احلس املضحك ،أو احلس
اخلاص املتعلق إبدراك التناقض يف املعىن ،والفكاهة خاصية واقعية مضحكة ومسلية ،إهنا تتعلق ابمللكة العقلية اخلاصة ابالكتشاف
والتعبري والتذوق لألمور املضحكة أو العناصر املتناقضة الالمعقولة يف األفكار واملواقف واألحداث واألفعال ،فجوهرها اخليال
املضحك أو تعبرياته ،وهي كذلك حماولة ألن يكون املرء متفكها ،وهي تتعلق كذلك بشيء معني (فعل أو قول أو كتابة) يتم
تصميمه حبيث يكون مضحكا ومثريا للبهجة( .شاكر.)11 ،9003 ،

فالضحك والفكاهة مهمان يف حياة اإلنسان للطمأنينة والراحة النفسية اليت يبعثاهنا داخل الفرد ،خاصة بعدما أثبتت الدراسات
السيكولوجية قيمتهما ابلنسبة إليه وكيف ميكن هلما االنتقال به من حالة عزلة إىل أخرى اجتماعية مليئة ابحلياة واالستقرار
النفسي ،لكن على الرغم من هذا الكم اهلائل من اإلجيابيات ،إال أنه ال ينبغي هلما ختطي ما هو مسموح به اجتماعيا وجتريح
األشخاص أو اإلساءة إليهم ،فحىت وإن كانت موضوعاهتا تتمحور حول اإلنسان وحميطه ،إال أن هناك خطوطا ينبغي التوقف
عندها ومراعاهتا ،ألن األمر هنا يتعلق بكائن مقدس حيتاج إىل االحرتام والتعامل اجليد ،فللفكاهة والضحك سلبيات وإجيابيات
وقيمتهما ترتبط ابإلطار املرجعي للمجتمع ،ما يعين أهنما تسريان يف خط واحد مع الرتسانة الثقافية للمجتمع ،فكل سخرية
وفكاهة ال بد أن ختضع ملعطيات هذا النسق وما يقتضيه حىت ال تتسبب يف إحداث صراع أو صدام ثقايف بني منتجها أو
مروجيها وبني اجملتمع ،الذي كثريا ما يرفض هذا النوع من الدعابة يف حال ما إذا كانت تتناىف وخصوصية اجملتمع ،واملالحظ أن
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اجليل احلايل يتداول بعض النكت اليت قد جتابه بردة فعل عنيفة من طرف اجليل السابق أللفاظها البذيئة والسوقية واعتمادها يف
العديد من املرات على التجريح واإلهانة وهو ما يعكسه الواقع.
فمع التزايد الكبري الذي تعرفه النكتة وتداوهلا بشكل كبري ،سواء داخل األسرة أو خارجها وهناك من األشخاص من أصبحت
جزءا من حياهتم ،بدليل استحضارهم هلا عند كل موقف ،مما ال يسمح ملن يستمع إليهم أو يتعامل معهم ابلتعرف على حاالت
يروح عن
السخرية أو اجلدية لديهم وهذا مشكل يف حد ذاته يقتضي املعاجلة ،فالضحك مفيد لنفسية اإلنسان من حيث أنه ّ
الذات ويكسبها نوعا من النشاط واحليوية وجيعلها دائمة التفاؤل ،فهو قد أييت يف مواقف ما ،كالنجاح يف الدراسة أو التفوق على
صعيد العمل وهي كلها أمور عادية تتطلب ذلك فهي نوع من التعبري عن الفرح والسعادة ،إال أن هذا األمر إن زادت حدته قد
يصبح مرضا نفسيا وهذا هو اخلطر بعينه ،فهناك أشخاص يتهكمون ويضحكون ألتفه األسباب ومع أي كان دون إقامة اعتبار
لطبيعة العالقة مع اآلخر ،رغم وجود ضوابط يف هذا السياق ،فالفرد ال ميكنه إطالق العنان للسانه هكذا وقول أي شيء ،بل
ينبغي له امتالك نوع من اللباقة يف التعامل ومسايرة عقلية اآلخر ،فهناك مواقف تستحق استحضار النكت وأخرى ختتلف عنها
وينبغي للمعين أن يكون خالهلا عمليا جداي ،وهذا بعدما مت الوقوف على حاالت مرضية هلا عالقة هبذا األمر استنادا إىل ما
يعكسه الواقع ،الذي يرتجم وجود أفراد من هذا النوع تبني مع مضي الوقت أهنم يعانون من اضطراابت نفسية تستدعي العالج،
فهم من خالل متريرهم وتروجيهم للنكت والضحك املستمر يتخفون وراء حالة مرضية حتمل الكثري من احلزن والصراع مع مشكل
ما ،فهم حياولون هبذا الشكل التسرت على ما يالحقهم وما ينتاهبم من شعور وأحاسيس ،ما يعين أن الضحك هنا طريقة متويهية
قد ال تعكس وبشكل صحيح حالتهم السيكولوجية ،اليت يطبعها القلق وما قد ينجر عنه من تبعات ،هي معطيات سبق للطب
النفسي أن صادفها ووقف عندها ،لكن هذا ال يعين ابلضرورة أن كل من يضحك هو ابلشكل الذي سبقت اإلشارة إليه،
فالشخص الطبيعي هو الذي يكون عقالنيا يف كل شيء ،حىت يف الضحك من حيث أنه يتعلق بصورة اإلنسان وتكوين فكرة
عنه.
وضمن هذا السياق ،قدم الفيلسوف وعامل النفس االسكتلندي "ألكسندر بني" ( )2125-2323إسهاما كبريا يف جمال علم
النفس من خالل أتكيده أمهية اإلرادة واالنفعاالت يف السلوك ،وقد تعامل مع موضوع الضحك حتت عناوين مثل( :انفعال
القوة) وأيضا (االنفعاالت اجلمالية) ،ووفقا ملا قاله فإن أحد األسباب الرئيسة للضحك هو ذلك الشعور ابالنتصار على عدو ما
أو على حت ّد معني أو مهمة شاقة ومن ذلك مثال ما حيدث بعد فرتة من النشاط الشاق واملكثف عندما يكتمل عمل املرء ،فإن
هذا الفرد حيتاج إىل ما يشبه خروج البخار املكتوم بداخله ،عن طريق تلك االنفجارات التشنجية من الضحك ،واليت هي مبنزلة
تدفق واضح يف الطاقة العصبية اليت كانت حمبوسة أو مقيدة خالل فرتات التحدي أو األعباء الشاقة السابقة على اكتمال العمل،
ليكون الضحك بذلك وثيق الصلة ابللذة اليت يستثريها الفوز أو النصر ،كما يصبح الضحك عالمة على اللذة عموما ،لذلك قد
يشعر األفراد أبمل شديد عندما يكونون موضوعا للسخرية أو الضحك(.شاكر.)193 ،9001 ،
ويف كتابه (الضحك) أشار الفيلسوف الفرنسي "هنري برجسون" إىل وجود ثالثة شروط تتحكم يف الضحك أو تؤدي إىل حدوثه
وهي:
أوال :ال مضحك إال فيما هو إنساين ،فاملنظر قد يكون مجيال ،لطيفا ورائعا أو يكون اتفها أو قبيحا ،ولكنه ال يكون مضحكا
أبدا ،فإذا ضحكنا من حيوان فقد يكون ذلك ألننا وجدان لديه وضع إنسان أو تعبريا إنسانيا ،كما قد نضحك من قبعة ولكن ما
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يضحكنا فيها ليس قطعة القش املصنوعة منها ،إمنا الشكل الذي أوجدها به اإلنسان أو طريقة صنعه هلا ،ما يعين أن حمور
الضحك دوما هو اإلنسان.
اثنيا :حلدوث الضحك ينبغي االبتعاد عن االنفعال أو أي نوع آخر من العواطف ،أي عدم التأثر الذي يصاحب الضحك
عادة ،فليس إبمكان املضحك إحداث هزته إال إذا سقط على صفحة نفس هادئة متام اهلدوء ،فالالمباالة هي الوسط الطبيعي

للضحك وألذ أعدائه االنفعال(Bergson, 1990, 12-13) .

اثلثا :الضحك يرتبط مبدى اندماج الفرد يف جمتمعه وانصهاره ضمن اجلماعة ،إذ ال ميكن تذوقه ومعرفة طعمه يف حال شعوران
ابلعزلة ،حلاجته إىل صدى أو ردة فعل ،فقد تكون داخل قطار أو يف مطعم ما ،وتسمع الناس يتبادلون حكاايت ال بد وأهنا
مضحكة ابلنسبة إليهم ما دامت قد أضحكتهم ،كما كان لك أن تضحك لو كنت منهم ،ومبا أنك ال تنتمي إليهم ،فلن تشعر
حباجة إىل الضحك ،فهو خيفي وراءه فكرة تفاهم إن مل نقل آتمر مع ضاحكني آخرين ،فبعض األمور املضحكة ال ميكن ترمجتها
من لغة إىل أخرى الرتباطها بعادات وأفكار وكذا خصوصية جمتمع ما ،وعليه فـ "برغسون" »  « Bergsonيرى ضرورة إرجاع
الضحك إىل اجملتمع حىت يتسىن لنا فهمه وهذا للوظيفة االجتماعية اليت يؤديها(Bergson, 1990, 13-14).
فهو إذن ،أداة تصحيحية خاصة بكل أنواع االحنرافات املضادة للمجتمع ،يتطلب نوعا من التفاعل االجتماعي ،هدفه تصحيح
عيوب أو نقائص اجتماعية ترتبط ابآللية واجلمود والتصلب ونقصان املرونة واالنعزال والغرور ،فالضحك حسب "برغسون" هو
دائما ضحك مجاعة( .شاكر .)18 ،9003 ،فهو قبل كل شيء تصحيح وإصالح ،فقد وضع من أجل التخجيل ،لذلك جيب
أن خيلّف يف الشخص املضحوك منه إحساسا متعبا ،فاجملتمع ينتقم عن طريق الضحك للحرايت اليت أخذت منه وال يبلغ
ابلود والطيبة( .برغسون.)195 ،9005 ،
الضحك هدفه إن هو اتسم ّ
فالضحك والفكاهة هبذا املعىن ،من العوامل اليت تضفي على حياة الناس معىن وهلا عالقة ابلفن يف حال ما إذا صيغت بشكل
مجايل راقي وأسلوب حضاري ،والفن كما يذهب إىل ذلك علماء اجلمال اسم يطلق على اإلدراكات كلها اليت هبا نعي احلياة وما
يكتنفها من ظروف خاصة ،مث حنيل هذه الظروف إىل شيء طريف ،على النحو الذي جيعلنا نذهب مع "أرسطو"
»  « Aristoteإىل أن الفن ميكن أن يعد سياسة لو ق ّدرت أمهيته تقديرا سديدا ،عندئذ يكون موضوعه جتديد الذات
اإلنسانية وتكون احلياة كلها هي مادته ومسرحه( ،شرف .)11 ،1229 ،فالضحك أمر مهم ابلنسبة لإلنسان ،تنزع إليه النفس

اإلنسانية فتجد فيه طمأنينة وراحة وتنشرح له الصدور ،فهو طبيعة بشرية تلقي على احلياة ستارا من الالواقعية فرتفع عن اإلنسان
مهوم حياته وتدفعه للتفاؤل وللنظر بفرح إىل املستقبل(.دمحم.)07 ،
 .1العناصر املشرتكة بني النكتة والكاريكاتور
 1.1خصائص الكاريكاتور والنكتة:
وما دمنا قد حتدثنا عن الفكاهة والنكتة ،ينبغي لنا هنا استحضار الكاريكاتور من حيث أنه نكتة مرسومة ،فميزته إتقان
الوخز املؤمل من خالل خطوط تسعى لتعرية وتبيان حقيقة أمر ما ،ولعل من بني أهم خصائص فن الكاريكاتور:
*املبالغة والتفريد :فهو مبالغة يف التعبري من خالل الصورة عن خصائص فريدة مميزة لشخصية ما ،فهناك مبالغة يف جتسيد بعض
اخلصائص الفردية الفريدة اخلاصة بشخص معني ،حيث تلتصق به ومتيزه عن غريه وعندما نتذكره نتذكرها ،أو نتذكرها فنتذكره،
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قراءة سوسيو اتصالية يف اثلوث اخلطاب املشفر
لكن معىن الكاريكاتور يتسع أحياان ،حيث ال يتعلق ابلصورة الشخصية لإلنسان فقط ،بل ميتد به بعض الفنانني والنقاد إىل أي
تعبري مسخي لبعض األمم أو أمناط الشخصيات (البخالء مثال) أو لبعض الرموز السياسية ،كما يف حالة الفيل الذي هو رمز
احلزب اجلمهوري واحلمار الذي هو رمز احلزب الدميقراطي يف الوالايت املتحدة األمريكية ،لكن هذا املعىن األكثر اتساعا معىن
احململة ابملعاين واخلاصة ببعض
أقل شيوعا ،أما األكثر شيوعا هو ذلك االستخدام الذي يربط بني الكاريكاتور وبني الصور ّ
الشخصيات ،واليت متت املبالغة يف جتسيد بعض مالحمها فبدت فريدة وغريبة ومن مت مضحكة.
موجها
*القدرة على كشف العيوب :للكاريكاتور قدرة فريدة على كشف مزااي بعض الشخصيات ،لكن اهتمامه األكرب يكون ّ

حنو الكشف عن العيوب ،إنه يلقي الضوء على الشخصية ،أي على جوهرها احلقيقي ،جوهرها امللتبس املراوغ أي على ما يوجد
هناك خلف هذا القناع ،أو التصنع ،فبلمسة واحدة ميكن للكاريكاتوري أن يقدم جلماهريه جوهر شخصية ما من خالل كشفها

بشكل مضحك(.شاكر.)72-78 ،9003 ،
*الفكاهة :من أهداف الكاريكاتور األساسية جعل املتلقي يبتسم أو يضحك ويف ّكر أيضا من خالل أتمله هلذا التجسيد النقدي
الساخر لبعض الشخصيات اليت يعرفها وكذلك املواقف واألحداث اليت يدركها يف معاين أخرى لألحداث والشخصيات.
*التبسيط :يتم الكاريكاتور يف العادة من خالل الرسم ،أي من خالل استخدام قلم الرصاص أو احلرب أو احلفر أو الطباعة،
فاخلطوط يف هذا الفن أكثر بساطة عن غريها من أشكال جتسيد الشخصية ،إهنا كثريا ما تكون أشبه ابالرجتال ،ومن مث فهي
قريبة من ذلك التعبري العفوي التلقائي الذي يقوم به الفنانون عموما( .شاكر.)00 ،9003 ،

 9.1اخليال وحماكاة الواقع يف النكتة والكاريكاتور:

إن للكاريكاتور عالقة ابلنكتة ،فهي متثل الكل ،يف حني يعترب هو جزءا منها ،فالنكتة قد يتم إنتاجها من طرف أشخاص
عاديني يقفون عند أمر ما ،فيطلقون العنان خلياهلم لنسج نوع من الدعابة واملرح حول واقع ما ،كما قد تطول مدة تداوهلا مع
إدخال بعض التعديالت عليها ،يف حني أن الكاريكاتور يسعى ملسايرة الواقع وتتبعه بشكل دائم ومستمر ،فممارسوه ينبغي هلم
أن يكونوا على درجة من الوعي واإلدراك ملختلف جمرايت الواقع وانتقاء األكثر أتثريا منها ومتريرها للجماهري يف قالب فكاهي،
ساخر لكنه هادف ،هبذا املعىن يصبح الكاريكاتور نكتة مؤسسة ومنظمة عن طريق الصورة ،هلا أسباهبا ودوافعها وأهدافها أيضا،
فهي قد تبدو للوهلة األوىل مضحكة ،إال أهنا حتمل أبعادا تفوق ذلك تتمثل أساسا يف التوغل وسط األفراد قصد تعريفهم مبعطى
حاصل ،فبأسلوبه الساخر يرتجم معاانة اجملتمع وينقل اهتماماته ،اليت حيتمل أن يكون صداها أوسع من قائمة طويلة من املقاالت
الصحفية ،أما النكتة اليت نعرفها مجيعا فقد تتناول أي أمر سواء كان من املاضي أو من احلاضر ابلكلمة ،فكثريا ما يتعذر عليها
الصمود لفرتة طويلة من الزمن للتحريف والتشويه الذي يطبع تفاصيلها ،فكل شخص إال وينقلها بطريقته اخلاصة وهذا هو حال
الكلمة يف حال ما إذا قورنت ابلصورة الثابتة اليت تبقى كذلك ليبقى من الصعب التشويش عليها أو إضفاء تعديالت عليها،
واألهم من كل ذلك سريها يف خط واحد مع جمرايت الواقع.
فالكاريكاتور والنكتة يشرتكان يف نقاط كثرية فيما بينهما ،كالمها يبعث على الضحك واملرح ،لكن احلامل خلطاب مشفر هو
الكاريكاتور  ،الذي جيمع بني الضحك واملعىن لتقدمي رسالة أيقونية هادفة ،تعىن ابنشغاالت الشعوب ومعاانهتا ،لذلك يعتربه
الكثريون آلية قوية ومدروسة سلفا كفيلة إبحداث التغيري ،فلو علمت اجملتمعات قيمته التأثريية ملا فرطت فيه ،وهذا على خالف
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النكتة اليت ميكن أن تنتهي مدة تداوهلا مع الوقت ،أي أهنا آنية راهنة على خالف الكاريكاتور الذي يبقى صيته منتشرا ،خاصة
مع القضااي السياسية واإلنسانية اليت كثريا ما طرحها هذا الفن أبسلوب مثري حري العامل.
لعل أن كال من الكاريكاتور والنكتة مضحك وهدفهما الرتفيه عن النفس ،إال أن الكفة قد جتعل الكاريكاتور متفوقا ألنه جيمع
بني الرسالة املشفرة وعامل الضحك ،فهو األكثر نفاذا وأتثريا يف اجلمهور للقوة اليت يتمتع هبا يف مسايرة الواقع وجمرايته وسعيه
الدائم للبحث عن اجلديد الذي يهم اجملتمع ويتعلق بقضاايه ،فهو ميلك القدرة أبن يصيب وخيلف أثرا ،ويف ذلك داللة صرحية
على مدى إحداثه رجع صدى وسط اجملتمع على خلفية تشرحيه حليثيات مشكل ما والتعمق فيه ،واملهم من كل ذلك هو ضرورة
فهم واستيعاب الرسالة اليت حيملها ،ألهنا جزء من الواقع تعريه وترتجم ما يعرفه من اضطراب أو قالقل خمتلفة ،هذا هو إذن حال
الكاريكاتور الذي يفصله عن النكتة مسايرته للواقع بكل ما حيمل ،على خالفها اليت ال تقيم اعتبارا لذلك ،بل قد تعىن بقضية
ما ،يتم تداوهلا ملدة زمنية غري معلومة ،ليطاهلا النسيان الحقا ،فاحلد الفاصل بينهما هو عامل الزمن ،فالكاريكاتور آين وراهن،
فيما ال تعرتف النكتة بذلك وقد تبقى متداولة على مدار سنوات طويلة ،فحىت وإن كان إنتاجها يراعي معطيات ومتطلبات
الواقع إال أنه ليس ابلشكل الذي هو عليه الكاريكاتور الذي يسري يف خط واحد مع احلدث ،فإغفاله له أو أتخره عنه قد يكلّفه
الكثري ويصبح لذلك عالقة مبسألة الثقة ،فاملتلقي جتده دائم االطالع عليه ملعرفة جديده وإن كان يتتبع الواقع أم هو جمرد رسم،
هناك من يسريه ويتحكم فيه وهنا تظهر قيمته وفعاليته وإن كان األفراد سيقاطعونه أم سيدعمونه يف مساره.
هذا ،وقد يقرتب الكاريكاتور من النكتة كثريا ،لكن قيمته بغري قيمتها اليت حىت وإن كانت حتمل معاين كثرية ،إال أن مترير كل
واحد هلا بطريقته اخلاصة هو ما يعيبها ويشوش عليها على خالف الكاريكاتور الذي هو صورة اثبتة ال ميكن ألي كان أن
حيوره من دون صاحبه أو رسامه ،فمنتجه خيرجه للجمهور للتعرف عليه دون إضفاءهم أي تعديل عليه سواء
يتالعب به أو ّ
ابلزايدة أو النقصان وهذا هو الفارق بينهما ،ففي الوقت الذي يتم فيه حتريف النكتة يبقى الكاريكاتور اثبتا ،انهيك عن
وعرب عنها أبسلوب
اخلطاابت اليت حيملها بني ثناايه املسايرة حلركية اجملتمع ومعاانته ،بعدما متكن من استيعاب مشاكل الشعوب ّ
فكاهي هادف ،وهذا من األسباب اليت جعلت الكثريين يلتفون حوله ويفضلونه ،سيما اليوم مع االزدحام الكبري الذي تعرفه
الساحة من مشاكل سواء حمليا ،إقليميا وحىت دوليا ،ليكون بذلك ظل احلدث يتتبعه أينما كان ،ينقله مبوضوعية ومهنية ليرتك
فرصة اختاذ القرار للمتلقي ،فمهمته نقل الفكرة مع تضمينها خطااب مشفرا يبقى على املتتبع فك رموزه والوقوف على اللغز الذي
حيتويه ،فالفنان ال ينبغي له أبي حال من األحوال عرض وجهة نظره يف املوضوع ،ألنه بقدر وجود مؤيدين للقضية ،هناك من
يعارضوهنا ،وهنا تظهر احرتافية الكاريكاتوري.
إن العنصر املشرتك بني النكتة والرسوم الكاريكاتورية ،هو ارتكازمها على عنصر التهكم ابعتماد املفاجأة ،فالرسم الكاريكاتوري
املصور ،فيربزها ويهول فيها ،كذلك تفعل النكتة عادة وإن كانت أتيت
يرّكز االنتباه على صفة جسمية أو أخالقية يف الكائن ّ
أحياان تعقيبا مذهال بفكرة مفاجئة تضحك ،ألن املستمع ال يتوقعها وال يظن أن احلركة والكلمة موضع التعليق يتأتى منها ذلك
التعقيب املفاجئ ،فالنكتة هي شيء فكاهي يقال بطريقة معينة ،يشتمل على تناقضات يف األحداث وكسر للتوقعات من أجل
إحداث التسلية أو إاثرة الضحك وغالبا ما تكون يف شكل لفظي شفهي خمتصر ،يتم سرده خالل تفاعل اجتماعي مرح ،وأحياان
ما تكون النكت مكتوبة يقرؤها القارئ مبفرده أو مع اآلخرين وغالبا ما تكون هذه النكت املكتوبة قد ظهرت ّأوال يف شكل
منطوق مت تداوله نقال عن شخص ما إىل أشخاص آخرين ليتم حفظه وإثباته من خالل الكتابة( .شاكر)71-70 ،9003 ،
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عالقة الكاريكاتور ابلضحك والنكتة
قراءة سوسيو اتصالية يف اثلوث اخلطاب املشفر
وهناك من األفكار الرافضة هلذه التفرقة بني الكاريكاتور والنكتة ،وتصر على وضعهما ضمن خانة واحدة ،فالكاريكاتور حسب
الكثريين جزء من النكتة ألهنا الكل ،وهو شكل من أشكاهلا والشيء الذي خدمه بشكل كبري هو اعتماده على الصورة اليت تلقى
إقباال كبريا من طرف اجلماهري اللذين مل تعد تستهويهم النكتة ألسباب كثرية من مجلتها أهنا أصبحت قدمية وهم يبحثون عن
اجلديد أو البديل الذي وجدوه يف هذا النوع من الفنون ،فاملتعة ابلنسبة إليهم تكمن يف الضحك والرتفيه حىت وإن مل يتمكنوا من
فهم املعىن العام للخطاب املتضمن فيه.
نشري فقط إىل أن النكتة ال تتوقف عند موضوع معني وال ختص فئة دون سواها ،فهي تسري بني الناس كالعملة اليومية وهذا
االنتشار هو ما أكسبها صبغة التواصل القائم ابلتالعب اللفظي واإلمياءات والرموز( .بوكفوسة)08 ،9011/9010 ،
إن ما جيمع بني الكاريكاتور والنكتة هو الضحك ،فالكاريكاتور يف حد ذاته يضم نكتة ،واملثري لالهتمام هو احلراك والوترية
املتسارعة لنمط احلياة الذي يتحكم وبشكل كبري يف هذه املسألة ،فاجملتمع انتقل من مرحلة إىل أخرى ،فبعد أن كان أفراده
اجتماعيني واتصاليني أصبحوا شبه بعيدين عن ما يعرف ابللحمة واالنسجام والتمرير لآلخر ،مفضلني فكرة الفردانية أو العزلة
االجتماعية بدل االتصال مع اآلخر ،والنكتة كما هو معروف تكون داخل اجلماعة ليتم تداوهلا وضمان استمرارها يف حال ما إذا
استثنينا املكتوبة منها ،فهي تولد داخل اجلماعات وتنمو هناك ليتسع مداها الحقا ،لكن حبكم ما يعرفه اجملتمع من تغريات فإن
ذلك كان كفيال ابحلد من شبكة العالقات االجتماعية ،فالفرد أصبح اليوم يفضل التعامل والتفاعل مع الصورة بعدما أثبتت
تفوقها يف العديد من املرات وألهنا ال تكلّف صاحبها جهدا أكرب من ذلك املبذول يف تتبع واستيعاب النكتة ،فالكاريكاتور نكتة
يبعث على الضحك وحيمل العديد من الدالالت واملعاين ،أي أنه يضع متتبعه يف الصورة من خالل الرتفيه عنه وكذا تعريفه مبا
جيري حوله من أحداث وتطورات ،فهو ينطوي على أمرين :الضحك واخلطاب ،هذا األخري يبقى عالمة استفهام فهناك من
يدركه ويفك رموز الرسالة املضحكة وما وراءها وهناك من يضحك فقط ألجل الضحك ،وهذه هي نقطة احلسم يف هذا الفن
املتخفي وراء رسائل مشفرة وخطاابت قد ال يفهمها كل متابع له.
 .3خامتة:
إن احلديث عن الكاريكاتور كفن وخطاب مشفر يقتضي استحضار الضحك والنكتة لعالقتهما الكبرية مع بعض ،فهو
أصال يهدف إىل ترمجة الواقع أبسلوب هتكمي ساخر يبعث على املتعة والتأثري ،وهو سر جناحه الذي جعل اجلمهور يلتف حوله
ويرحب خبطاابته املتنوعة بني ما هو سياسي ،اجتماعي ،ثقايف وشؤون أخرى .فبساطته جعلته يغمر اجملتمع وحيظى بشعبية كبرية
بعيدا عن أي حساابت أو اعتبارات ،هو فن بسيط يعتمد على املبالغة والتضخيم ليتمكن من إيصال الفكرة .إن إيصال الرسالة
ال يتطلب إمكاانت كبرية ووسائل ضخمة ،بل حيتاج إىل أفكار مدروسة ،مثلما هو حال الفنان الكاريكاتوري الذي ميلك ريشة
بقوة ضاغطة يرحب هبا اجملتمع ،لصدقها ودفاعها عن الشعوب الضعيفة .إن الكاريكاتور والنكتة جيتمعان ضمن فكرة واحدة،
رغم بعض االختالفات البسيطة بينهما ،لكن تبقى النكتة والضحك طريق الكاريكاتور هذا الفن الالذع الذي يتسرت وراء اهلزل
ليصل إىل مبتغاه وهو نصرة قضااي الشعوب اليت تلجأ إليه وترى فيه منفذا لتحريرها ،مبا جعله يتبىن ذلك ويرسم لنفسه طريقا
أساسه مشاكل اجملتمع ومثال ذلك قضااي كثرية عرب العامل دافع عنها ووصل هبا إىل املنشود وما يزال يتبع نفس النهج رغم ما
يتعرض له من ضغوط ،خاصة يف اجملتمعات العربية اليت تفرض عليه قيودا وحتدد له معامل رسوماته .إنه فن متمرد ال يعرتف حبدود
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بلحاج حسنية

املواضيع وال ابلشكل العام هلا ،حيتك ابلواقع ليزيد من حدة خطاابته املشفرة اهلزلية وما حيتاجه فقط هو ثقة الشعوب ومحاسها.
وحىت يستمر هذا اخلطاب يف العمل حيتاج إىل بيئة حمفزة تقدر اإلبداع.
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