
57

دوره 16
 پیاپی 41 
بهار 1401

فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری/ دوره شانزدهم/ شماره 1 / پیاپی 41/بهار 73/1401_57
Quarterly Journal of Audio_Visual Media, Spring 2022, 57-73 

سویه های اجتماعی طنز دراماتیک

مجیدشریفخدایی1

تاریخارسال:1400/7/15تاریخپذیرش:1400/8/17

چکیده

ــازمیگــرددودر ــانباســتانوســپسرومباســتانب ــهآغــازفعالیتهــاینمایشــییون ــزدرغــرب،ب قدمــتطن

ــه ــویودیگــرشــاعرانب ــوری،ســعدی،حافــظ،مول ــزدشــاعرانبزرگــیهمچــونرودکــی،ســنایی،ان شــرق،درن

فراوانــیقابــلمشــاهدهاســت.نکتــهمهــمدرایــنمتــون،پذیــرشآنهــابهعنــواننوعــیبیــانادبــی،بهقصــد

اصــاحامــوراســتوصرفــًاتفنــنوتســلطبــرادبیــات،مــوردنظــرنیســت.پیشــرفتادبیــات،مدیــونتوجــهبــه

ــرداروکنــش«اســت. ــان»ک ــززب ــزنشــانمیدهــد،طن ــینی ــدنظریههــایادب متــنجامعــهاســت.ســیرورون

ایــننــوعنــگاهبــهطنــز،مخاطــبوجامعــهراآمــادهکنــشوتغییــررفتــارمیکنــدوطنــزراکنشــیدیالکتیــکوار

درمتــنجامعــهمیدانــد،کــهبــررفتــارمخاطــبتأثیــرمیگــذاردواوراآمــادهپذیــرشتغییــرمیکنــد.

براســاسایــنمعیــار،بســیاریازمطالــبخنــدهدارطنــزنیســتند؛چــراکــهمــارابــهکنــشوتغییــروانمیدارنــد

ــامشــاهدهنمیشــود. ــیدرآنه ــکوســویهاجتماع ــتدراماتی ــهوضعی وهیچگون

درایــنمقالــهتــاششــدهاســت،ســویههایاجتماعــیطنــزدراماتیــک،بــهروشاســنادیبررســیشــود.نتایــج

ــاآن ــهبشــرســازگارتراســتوانســانهاب ــاحوصل ــراژدی،ب ــات ــزب ــقنشــانمیدهــد،امــروزهترکیــبطن تحقی

بیشــتربــهتغییــروتفکــروآرامــشمیرســند.بــاایــنماحظــات،طنــِزکســیقویتــراســتکــهتــراژدیراخــوب

میفهمــدوکســیطنــزراخــوبمیفهمــدکــهتــامــرزتــراژدیرفتــهوبرگشــتهاســت.
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مقدمه

پژوهشهــاومطالعــاتوتجربیــاتانســان،نشــاندادهاســتکــهاتفاقنظــرچندانــی

ــود ــاونم ــرپدیدهه ــاندرتأثی ــااشتراکش ــدارد.تنه ــودن ــانیوج ــائلانس ــوردمس درم

ــرزندگــیورفتــارماســت.تــازمانــیکــهپدیــدهایبــهحــدنهایــیتکامــلخــود آنهــاب

ــود.شــایدجذابیــت ــروتحــولخواهــدب ــانمشــمولودســتخوشتغیی نرســد،همچن

مفاهیــموتحلیــلوبررســیدرایــنحــوزهاســتکــههیــچپدیــدهایبــهنهایــتنمیرســد

ــیدارد ــاشوام ــهت ــاراب ــنم ــک،همی ــد.بیش ــفمیمان ــروْزمتوق ــهایازب ودرمرحل

تــامرحلــۀخــودراازدرکمفهــومبازشناســیم.درکمفهــومومرحلــهآگاهــی،بســتهبــه

تجربــۀزیســتی،الجــرمجهتهــایمتفاوتــیدارد.مــادرایــنگــذاروجهتهــایمتفــاوت

ــب ــمترکی ــاه ــیو...ب ــایجغرافیای ــی،فاصلهه ــطاجتماع ــضزیســتی،رواب وگاهمتناق

میشــویموبــههــمپیونــدمیخوریــم.بــرایایــنترکیــبوپیونــد،ناچاریــمبــراســاس

ــا ــمت ــخ)ازقدی ــادرطــولتاری ــهپدیدهه ــلو...(،ب ظرفیتهــایشناختی)احســاس،عق

اکنــون(نظــرکنیــموکارکــردآنهــارابررســینماییــم.

و ادیــب نامهنــگار، رماننویــس2، والپــول«1 »هــوراس از معروفــی تکجملــۀ

ــدهاســتکــههــمفاســفهوهــممتفکریــن ــهجــامان سیاســتمدارانگلیســیقــرن18ب

ادبــیوهــمعلــومانســانیواجتماعــیبهدفعــاتودرزمانهــایمختلــفازآنیــاد

کردهانــد:

»زندگــی بــرای کســانی کــه فکــر می کننــد، کمــدی اســت و بــرای کســانی کــه احســاس 

.)Walpole,1776,ascitedinLeaandBlanchard,1842(»می کننــد، تــراژدی اســت

ــانی ــتانس ــزدووضعی ــشازهمهچی ــر«،پی ــاسوتفک ــدی«و»احس ــراژدیوکم »ت

ازآگاهــیوشــناختاســتبــادوســطحورتبــهوعمــقمتفــاوتمعنایــی.جــدایازهــر

ــیو... ــری،ادب ــهلحــاظتاریخــی،هن ــرب ــحوفراگی ــنواژههــایمصطل ــهازای ــیک تعریف

ارائــهمیشــود،محــورتوجــهوتمرکــز،انســاناســتبــاتمــاملــوازموادراکاتــش؛بهقــدر

1Walpole,Horace)1717_1797(
2رمــانقلعــۀاوترانتــو)یــکروایــتگوتیــک(،ازاوتوســطنشــرقطــرهبــهســال1391بــهفارســیترجمــهشــده

ست. ا
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ــهخــودوجهــانوآگاهــیازظرفیتهــایانســانیاســت. ــزاوب تســلطوتمرک

افــزونبــرایــن،»زندگــی«دیگــربهســادگْیزیســتنمیشــود؛بلکــهفهمیــدنو

فهمانــدنآنتوســطپیوندهــایدرونــیوبیرونــیبــا»امــرواقــع«بــهپیچیدگیهــایآن،

ــد،»زندگــی«گفتــهوتوصیــفمیشــودواتفاقــات ــرایــنپایــهوپیون افــزودهاســت.ب

واکتشــافاتبشــریرخمیدهــد.پــسدرتمامــیایــنمــوارد،مــابــاوضعیــتبشــریو

مفاهیــمانســانیمواجــههســتیم.

درقدیــم،تــراژدیوکمدی)یونــان(گونــهایادبــیبهحســابمیآمــد؛ولــیامــروز،نــوع

فلســفیواجتماعــیآنمطــرحاســت.مــرگانســاندراجتمــاعودورهوعصــرزیســتیاش

ــاطو ــوعارتب ــرد،هویتــشازبیــنمــیرودون رخمیدهــد؛پیــشازآنکــهجســمشبمی

ــا»امــرواقــع«مضمحــلمیشــودوفرومیپاشــد. آگاهــیاشب

صورتبنــدیوترکیــبموضــوعموردبحــثدرایــنمقالــهبــراســاسپارادایــم

انســانگرایی)رادیکال(اســت.ایــنپارادایــم،همــوارهازوضــعموجــود،بــراســاسمقابلــه

ــن، ــربنیادی ــردتغیی ــارویک ــهب ــیذهنگرایان ــدوازدیدگاه ــیمیکن ــاانتقادات واقعیته

ــای ــراســاسزیربن ــدگاهب ــندی ــردازد.ای ــتمیپ ــهســبکهایســلطه،آزادیومحرومی ب

ذهنــیاشتأکیــدزیــادیبــرآگاهــیانســانیداردوتمایــلداردکــهجامعــهراضــدانســانی

ــد. ــیمیدان ــقواقعیــترابهخــودیخــودبازتاب ــدخل درنظــربگیــرد.ایــنرویکــرد،فراین

بدیــنمعنــاکــهافــرادوجامعــهازرســیدنبــهباالتریــنپتانســیلممکــنخــودبازداشــته

ــده ــان،منعکسکنن ــیروزمرهش ــراداززندگ ــهاف ــانگریتجرب ــقنش ــاازطری ــوندوم میش

.)Ardalan,2009,p524(ــرههســتیم ــاتروزم موضوعــاتمســلطوواقعی

ــای ــرمبن ــتوب ــیاس ــق،تاریخ ــوعتحقی ــرن ــهازنظ ــنمقال ــشدرای روشپژوه

ــات ــریازمطالع ــا،بهرهگی ــعآوریدادهه ــکجم ــدهوتکنی ــادهش ــانه ــانیبن ــۀانس تجرب

اســنادی)کتب،مجــات،مقــاالتمعتبــرداخلــیوخارجــی(اســت.درایــنمقالــهتــاش

شــدهاســتبــهایــنســوالپاســخدادهشــودکــه»ســویههایاجتماعــیطنــزدراماتیــک«

کــداماســت؟

پیشینه پژوهش

تاکنــونمقــاالتمتعــددیدربــارهویژگیهــایطنــزومطایبــهبــهزبــانفارســیودیگــر
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زبانهــامنتشــروآثــاربســیاریازشــعراونویســندگان،ازمنظــرطنــزبررســیشــدهاســت.

بــراینمونــهمیتــوانبــهمقاالتــیچــون:»ســازوکارهایزبــانشــوخطبعی:جنــاسابهــام

ــینزاده ــی فارسی«)غامحس ــات بالغ ــا صناع ــی ب ــه آیرون ــری:1390(،»مقایس وایهام«)ح

وهمــکاران:1390(،»ویژگی هــای زبــان طنــز و مطایبــه در تعزیه هــا و شــبیه نامه ها«

ــواع آن در مقــاالت  ــز و ان )محمــدیوتســلیمجهرمــی:139۶(و»جســتاری در شــگرد طن

شــمس«)آقایانیچاوشــی:139۶(اشــارهکــرد.امــادرمــوردطنــزدراماتیــکوســویههای

ــهگام ــنمقال ــنرو،ای ــت.ازای ــدهاس ــرنش ــونکارمنســجمیمنتش ــاکن ــیآن،ت اجتماع

ــنحــوزهمحســوبمیشــود. نخســتدرای

تاریخ، آگاهی، واقعیت اجتماعی

مســیرتــراژدیوکمــدی،تــرازفهــماســت.فهــمدرادبیــات،فهــمدرتاریــخ،فهــمدر

اجتمــاع،فهــمدرامــرواقــع.بــهنظــرمیرســدبــاتوجــهبــهتعاریــفمتعــددومتفاوتــی

کــهدرطــولتاریــخوازمنــهازمفاهیــمواصطاحــاتبرجــایمانــده،تمامــیآنهــا

ــرایایــنفهــم،تمــاممختصــاتو ــرایایــنفهــمبشــربودهاســتوتــاشب کوششــیب

ــردارد.درایــنتــاشوکوشــش،شــاهدطرحــی ــوازمدراموبازنمایــیواقعیــترادرب ل

بــرایجهانشناســیوانسانشناســیهســتیم؛کــهدرآنبــهمســایلعمیــقزندگــیانســان

ــژهایشــده ــهوی ــی،توج ــامزندگ ــژهفرج ــر،حــدودارادهوآزادی،بهوی ــاتقدی ــاطب وارتب

اســت.ایــنطــرحوتدویــن،مقدمــۀکنــشآدمــیاســت.

ــای ــوفاندردورهه ــهفیلس ــهتوج ــتک ــابدانجاس ــش،ت ــنکن ــتای ــرواهمی تأثی

ــوپنهاور7، ــه۶،ش ــوم5،نیچ ــِگل4،هی ــِنکا3،ِه ــطو2،ِس ــون1،ارس ــونافاط ــفهمچ مختل

1  Plato

2  Aristotle

3  Seneca, Lucius Annaeus

4  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

5  Hume, David

6  Nietzsche, Friedrich

7  Schopenhauer, Arthur
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هیدگــر1،ســارتر2،کامــو3ومنتقدیــنادبــیبرجســتهایچــونهــوراس4،لِســینگ5،ِهــرِدر۶،

گوتــه7،هوگــو8،براکــت9،برشــت10،لــوکاچ11،اشــتاینر12ودیگــرانرابــهخــودجلــبکــرده

ــِی ــناهمیــتکــهرویدادهــایتاریخــیازپ ــرای ــزب ــناجتماعــینی اســت.حتــیمتفکری

ــانو ــاینقــشعام ــردیوشــخصیوایف ــاعورفتارهــایف ــشوواکنشهــادراجتم کن

ــرایــنپایــهقــرار منافــعبــهمنصــۀظهــورمیرســند،عمــدهمطالعــهومطالــبخــودراب

ــد. ــگاریکردهان ــمتاریخن ــمولعل ــترامش ــنوضعی ــیای ــنبررس ــدومورخی دادن

ــاو ــانیدرموقعیته ــشانس ــدکن ــابهقص ــاماندهیآنه ــوروس ــهام ــنب پرداخت

ــا، ــع،تمدنه ــخ،جوام ــا،تاری ــایم ــِشپ ــریراپی ــددیگ ــیومقاص ــا،معان وضعیته

فرهنگهــاونســلهامیگــذارد.ایــنمســیرطــیشــدۀانســانآگاهاســت،کــهاز

ُپرکشــشترینوجذابتریــنوحتــیطبیعیتریــنآنهــا،مســیرتــراژدیوکمــدیازطریــق

ــی ــزوحت ــهدرمســیرشــناخت،تمرک ــیسرگذشــتاســت.چراک ــتدراموبازنمای وضعی

ــیانســانیالجــرممیباشــد.شــناختحســی،شــناخت ــوایحســیوعقان ــرق ترکیــبب

عقانــیویــاترکیبــیازآندو،درمــکانواقعیــت،کــهصحنــهوجایــگاهنمایــشاســت.

بــرایآگاهــیوفهــم،نیازمنــدتــراژدیوکمــدی،یعنــیظهــوروبــروزوبازنمایــیسرگذشــت

ــیدر ــهاجتماع ــی،چ ــهنمایش ــی،چ ــورتادب ــهبهص ــیچ ــیوعقان ــهاحساس وواقع

وضعیــتآشــکارگیاســت.ذاتپیبــردنوپرداختــن،آشــکارگیوبازنمایــیاســت.محــل

وصحنــه،بازنمایــیواقعیــتاســت؛یعنــیهمانــیکــهتجربــهکردهایــمومیکنیــموبــه

ــم. ــلمینمایی ــرانمنتق دیگ

1  Heidegger, Martin

2  Sartre, Jean-Paul

3  Camus, Albert

4  Horace

5  Lessing, Gotthold Ephraim

6  Herder, Johann Gottfried

7  Goethe, Johann Wolfgang von

8  Hugo, Victor

9  Brockett, Oscar

10  Brecht, Bertolt

11  Lukács, György

12  Steiner, Rudolf
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بــاایــنمقدمــه،طنــز1گونــهایازآشــکارگیوبازنمایــیواقعیــتاســتبــرایفهمیــدن؛

ــدیو ــنکم ــهبی ــیک ــدایازتفاوتهای ــانی.ج ــایانس ــهموقعیته ــایمقایس ــرمبن ب

ــه ــتهاند،ب ــانداش ــهبی ــرک ــایکدیگ ــاب ــکآنه ــیارنزدی ــباهتهایبس ــایدش ــزوش طن

نظــرمیرســدکــهبــااندکــیتســامح،اجــرایموقعیــتطنــز،»کمــدی«اســت؛چراکــهدر

ــیآنوچــهارســطویی،درام2،ظرفیــت ــوعافاطون ــی،چــهازن تقســیماتتفکــراتیونان

اجرایــیوکنــشیــکمفهــومچــهدرگونــهتــراژدیوچــهکمــدیاســت.ایــنیعنــیهمــان

آشــکارگیدرحضــورمخاطــبودرَعَلــن.

ــی ــموبرانگیختگ ــرازفه ــهت ــهب ــوندک ــیمیش ــیبازنمای ــاوقت ــموواقعیته مفاهی

ــرای ــدی،اج ــموکم ــدفه ــدهآوربهقص ــتخن ــز،موقعی ــند.طن ــلمیرس ــاسوعق احس

موقعیــتخنــدهآوراســتوهمــهایــنموقعیتهــامتعلــقبــهانســاناســتوتجربیاتــش

ونــوعارتباطــشدرواقعیــت.اصــوالًفهــموتفکــر،خاصیــتوســویهانســانیدارد.تمــام

تراژدیهــاوکمدیهــاودرامهــاتمامــًاوضعیــتانســانیدارنــدودرتقابــلبــاآنچیــزی

هســتندکــهمانــعســعادتوخوشبختیشــانمیباشــند؛البتــهبهقــدردرکوفهــمخــود

ازشــرایطوموقعیــت.

ــابهرهگیــریازایــنخاصیــتبهســرعتاقشــارمختلــفجامعــهراازعــوام ــزنیــزب طن

گرفتــهتــانخبــه،بــههــمپیونــدمیزنــدووســیلهایمیشــودتــابــهکمــکآن)خنــده(از

زشــتیونابرابــریورنــجبکاهــدونظــمجدیــدیپــیافکنــد.

ــۀ ــنمجموع ــیدرای ــههمگ ــارشک ــتنادآث ــتوفان«3)385-445ق.م(،بهاس »آریس

مفهومــیمیگنجــدوشناختهشــدهتریننویســندهدراینگونــهاســت؛بــاتندتریــن

ــاد ــادانتق ــهب ــدهب ــاخن ــهخــودراب ــات،اقشــارسرشــناسجامع ــنادبی ومهارناپذیرتری

میگیــرد.»هــگل«4،معتقــداســتکــهعامــانطنــزوکمــدیبایــدبــاشــوخطبعیخاصــی

کــهدرآنهیچگونــهاحســاستلــخوشــکایتازنگونبختــیراهنــدارد،خــودراازورطــه

ــدآگاهباشــدکــهآنچــهدرطلبــشمیکوشــدمیبایســت ناکامــیبیــرونبکشــد.ویبای

ــرناکامــیپیــروزشــود.)اســتیس،1392،ص۶71–۶72( ــاخوشــمزگیب ب

1  Satire

2  Drama

3  Aristophanes

4  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (17701831-)
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درمجمــوع،ایــنشــیوۀنگــرش،حاصــلرشــدانســاندرجامعه)یونــانباســتانتــابــه

ــت ــهســمتاندیشــههایانســانیدرواقعی ــروز(وچرخــشدیدگاههــایاســطورهایب ام

وتفــاوتدرموقعیــتاســت.حضــوردرواقعیــتوخصوصــًاموقعیــت،مســتلزمتفکــرو

تعقــلبیشــتریاســت؛چــراکــهخصلــت»مانــدن«،تفکــروتعقــلوتدبیــراســتواصــوالً

طبــقتجــارببشــری،اســتداللعقانــْیگشــایندهتراســت.

ســتیز،الزمــۀروابــطانســانیاســت؛چــهدردوراناســطورگیوچــهتاریخــی.بخشــی

ازســتیزانســانبــرســرتصاحــبتقدیــروسرنوشــتاســتکــهنتیجــۀآنتــراژدیاســت

وبخشــیازآنبهقصــدتصاحــبویــاتغییــرموقعیــتانســانیاســتکــهکمــدیوطنــز

اســت.ایــننــوعنگــرشوکوشــشواقعگرایانــهدررفــعمشــکات،انســانرابــهرئالیســم

وســویههایاجتماعــیآنپرتــابمیکنــد.مــادرطنــزبــاتناقضهــایرئالیســماجتماعــی

ــوازمحســیوادراکــیزیســتیمانمواجــهمیشــویم. ــاتمــامل وموقعیتهــایانســانیب

پرداختــنبــهتناقــضودســتهبندیکردناســتداللهاینهفتــهدرونهــرواقعیــت،مــارا

بــهدنیــایمقایســهوتفــاوتمیکشــاند.ذاتمقایســهوتفــاوت،آگاهیبخشــیاســت.

ایــننــوعآگاهــِیبرآمــدهازمقایســه،دیگــرتخریــبنیســت؛اصــاحامــوراســت.

ازاینروســتکــهحتــیمنتقدیــنادبــی،معتقدنــدکــهادبانتقــادینوعــیازادبیــات

ــهامیــداصــاحو ــاب متعهــدومســئولدرجامعــهاســت1؛کــهنویســندهراوامــیداردت

تغییــرنگــرشفــردوجامعــهبــهمســائلاجتماعــیبنگــردوآنهــارابــازبانــیشــیرینوچــه

بســاتلــخودرقالــبانتقــادبیــانکنــدوطنــزرادرزمــرهانــواعادبانتقــادیبهحســاب

ــه ــاب ــهموقعیته ــامقایس ــنب ــردهومتی ــهدرپ ــتک ــفاس ــردازموظ ــد.طنزپ میآورن

ــد. ــهآگاهــیمیانجام ــیب ــن،بهنوع ــردوپرداخت ــوععملک ــنن ــردازد.ای ــوربپ اصــاحام

ایــنآگاهــی،ازفردبهفــردســرایتمیکنــدومعــرفجمــعواجتمــاعمیشــودوبــر

تردیدهایشــانمیافزایــدوبــاآشکارســاختنواقعیــتوپدیدههــایچندگانــهومتناقــض،

ــده ــرخن ــشب ــهطبیعت ــت.گرچ ــزاس ــازدوتفکربرانگی ــوارمیس ــریراهم راهتصمیمگی

ــهآن، ــرداردک ــیبرت ــازدوهدف ــور،دورمیس ــتوفت ــهراازرذال ــت،جامع ــتواراس اس

آگاهــیانسانهاســت.

ــک ــدی ــدمیبای ــری،»هنرمن ــرهن ــایدیگ ــدیوگونهه ــمدرکم ــراژدی،ه ــمدرت ه

1انواعادبیوآثارآندرزبانفارسی.



64

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

سویه های اجتماعی طنز دراماتیک

عنصــرخــاصراازکلتجربــۀبشــریبیــرونکشــدوآنرابهعنــوانمــادۀخــامکارخــودبــه

کارگیرد«)هاکســلی،1380(؛بــهمقایســهوتطبیــقآنبپــردازد،تــاپاالیــشانجــامپذیــرد.

طنــزبــاایــناهــداف،»همیشــهبــهتفــاوتمیــانوضــعموجــودیعنــیچنــانکــههســت

ــًادراقلیــتاســت،امــادر ــردازغالب ــانکــهبایــدباشــد،بهشــدتآگاهاســت.طنزپ وچن

موقعیتــینیســتکــهبتوانــدآشــکارامطــرودباشــد.بــرایاینکــهاوموفــقباشــد،جامعــه

ــن ــد.درچنی ــلباش ــریقائ ــدظاه ــیهرچن ــداو،احترام ــایموردتأیی ــرایآرمانه ــدب بای

ــده ــًانکوهن ــهصرف ــیک ــرازکس ــوهمؤثرت ــروبالق ــدظریفت ــیمییاب ــیاوجایگاه صورت

پلیدیهاســت.آنــگاهاوبهتــرمیتوانــدازتفاوتهــایمیــانظاهــروباطــنبهــرهگیــردو

ــارد،1398(. ــردارد«)ُپ ــردهب ــاپ ــژهازســالوسوری بهوی

اینهــاهمــه،زندگــیوموقعیتهــاوواقعیتهــایزندگــیاســتودرام،روش

زندگــیدرواقعیــتاســت.چــوندرواقعیــاتزیســتمیکنیــم،الجــرمبایــدواقعیتهــا

ــم.کار ــتبیفتی ــالحقیق ــهدنب ــاب ــم،ت ــهبگذاری ــاصّح ــرآنه ــهایب ــموبهگون رادریابی

هنرمنــدوطنزپــرداز،زندگیکــردندرواقعیــاتاســت،تــابــامقایســۀنکاتــیازواقعیــات،

بــهوجهــیازحقیقــتدســتیابــدوآنرامنتقــلنمایــد.هنرمنــدمیبایــدازحساســیت

قــدرتانتقــالوظرفیــتالزمبــرایارتبــاطبرخــوردارباشــد؛چــراکــهمعمــوالًرویدادهــاو

ــد. ــابیبهرهان ــد،ازآنه ــهمیکنن ــاراتجرب ــنرویداده ــهای ــیک ــبمردمان اغل

ــلی، ــند)هاکس ــریباش ــهیادگی ــادرب ــهق ــدک ــانیدرسمیده ــهکس ــاب ــه،تنه تجرب

1380(.»آنقــدرکــهکمــدیوطنــزتابــعزندگــیهســتند،تــراژدینیســت؛بلکــهاحســاس

ــراژدی، ــراوت ــز،واقعگ ــرطن ــنمنظ ــارت،13۶8(.ازای ــت«)ب ــیاس ــعزندگ ــکتاب تراژی

ــز ــت.طن ــخاس ــِدتاری ــاَاَب ــراژدی،ت ــدرتت ــاعوق ــز،دراجتم ــدرتطن ــت.ق آرمانگراس

ــدرت، ــهمحــورق ــیک ــاع«اســت.جای ــت،»اجتم ــنواقعی ــروزهباالتری واقعگراســتوام

طنــزاســتودرآنجــابــهدامنــهتفاوتهــاوآشکارســازیتناقضــاتمیپــردازد،»اجتمــاع«

ــتودر ــهواقعی ــمدررســیدنب ــهتناقــض،یکــیازوضعیتهــایمه ــنب اســت.پرداخت

ــهتناقضــاتدردو ــهدامن ــنب ــتاســت.پرداخت ــیازحقیق ــهوجه ــتیابیب ــت،دس نهای

وجــهشــوخیوجــدیوتوأمانســاختنایــندودریــکلحظــهبــهانکشــافمیانجامــدو

دوگانههــایواقعیــاتاجتماعــیرابرمــامیســازد.طنــزبــاایــنظرافــتوقــدرتاســت

ــهوجــود ــریراب ــل،وضعیــتجدیدت ــیدرمقاب ــد؛ول ــیرامهمــلمینمای ــیقبل کــهمعن

ــیازآنآشــکارمیشــود. ــیواقع ــهمعن ــیآوردک م
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سویه های اجتماعی طنز دراماتیک در غرب و شرق

فضــایطنــز،فضــایبازســازیواندیشــهگیاســت.ازهمیــنروســتکــهطنــزدرشــرق

وغــربابــزارنقــداســتوتعهــدوتخصــص،درمطالبــهخواســتمــردم،هــردوتوأمــان

ویژگــیطنزپــردازاســت.بنــابــهنظــر»پــوپ«:»طنــز،زادۀغریــزهاعتــراضاســت،اعتراضــی

ــی ــویهاجتماع ــراض،س ــارد،1398،ص12(.اعت ــت«)ُپ ــدهاس ــرش ــههن ــلب ــهتبدی ک

ــه ــاازتجرب ــوراتم ــراردارد.»تص ــیق ــاناجتماع ــهانس ــزتجرب ــتداردودرمرک وواقعی

ــدت ــتگیووح ــموبههمپیوس ــانظ ــهم ــهب ــتک ــشرویماس ــتپی ــت،واقعی وعینی

PP,197۶,Ricœur(»ــم،آگاهیبخــشاســت ــهومنظ ــمیافت ــهنظ ــنتجرب میبخشــد.ای

.)۶95-۶83

ــه ــاب ــم؛ت ــلنمایی ــبمنتق ــهمخاط ــهراب ــۀنظمیافت ــت،تجرب ــددرموقعی ــابای م

وحــدتبرســدوآگاهیبخــشباشــدوشــناخْتحاصــلوبــهتغییــررفتــارمنجــرگــردد.

ــریآن ــذاریودرگی ــزانتأثیرگ ــنشــود،می ــفوتبیی ــازبهدرســتیتوصی ــننی ــدرای هرق

بیشــترمیگــرددوبــهتفکــروتدبــروتغییــرمیانجامــد.بــهنظــرمیرســدایــنمفاهیــم

ــرای ــنب ــنتبیی ــینزدیکتری ــایدبهنوع ــتوش ــتماس ــتوروشزیس ــفی،وضعی فلس

درامباشــد.

بــاایــنتعابیــر،دوظرفیــتمهــمواساســیودووظیفــهضــروریبــرایطنــز،بهقصــد

فهــم،تأثیــر،تغییــرواصــاحنمایــانمیگــردد:یکــی»دراماتیکبــودن«ودیگــری»زیســت

دراجتمــاعواجتماعیبــودن«؛چراکــههــرآگاهــیوتغییــر،نیــازبــهمتــنداردومتــنطنــز،

ــت. جامعهاس

ــهبهصــورت ــرب،چ ــخشــرقوغ ــدهدرتاری ــایبرجامان ــهطنزه ــیب ــیاجمال ــانگاه ب

ــم. ــاهدهمیکنی ــامش ــترادرآنه ــندوظرفی ــویای ــهنح ــفاهی،ب ــهش ــوبوچ مکت

ــی ــاینمایش ــازفعالیته ــهآغ ــه،ب ــتاینگون ــم،قدم ــهمیدانی ــانک ــربچن درغ

یونــانباســتانوســپسرومباســتانبازمیگــردد.درآنزمــانآریســتوفان1،شــاعرطنزپــرداز

یونانــیبــااتخــاذروشهجایــی،انــواعمســائلروزمــرهراموردانتقــادقــرارمــیداد.

موضوعــاتوی،اغلــبدردفــاعازســنتهاوانتقــادازبدعتهــاخاصــهمیشــد.

1  Aristophanes
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ــاحــدود130نمایشــنامهدر ــرداز،ب ــوس1)254-183ق.م(شــاعرطنزپ ــزپلوت در»روم«نی

ایــنزمینــه،شــناختهشــدهاســتکــهموضوعــاتایــننمایشــنامهها،عمومــًابــاالهــاماز

ــد. ــگارشدرآمدهان ــهن ــابشــدهوب ــانانتخ اندیشــهیونانی

ــدهمیشــود.در ــزدی ــارشــاعراننی ــلآث ــردازش،درذی ــهپ درشــرق،قدمــتاینگون

ایــرانزمیــن،اینگونــهمفاهیــمدرنــزدشــاعرانبزرگــیهمچــونرودکــی،ســنایی،انــوری،

ســعدی،حافــظ،مولــویو...بــهفراوانــیقابلمشــاهدهاســت.همــهآنهــاباســخرهگرفتن

ــد ــاتمیتازن ــروخراف ــل،فق ــم،جه ــض،ظل ــی،تبعی ــربیعدالت ــه،ب ناهنجاریهــایجامع

وازرواجرذایــلاخاقــیانتقــادمینمایند)بهــزادیاندوهجــردی،1382،ص80(.جالــب

آناســت،کــههمــهاینهــاترتیــباســتداللدارد.بــاظهــورمشــروطهوتغییــرگفتمــان

ادبــیوتحولــیکــهدرذهــنوضمیــرجامعــهایرانــیشــکلگرفــت،همــراهبــاایجــادفضای

نســبتًابــازمطبوعاتــی،طنــزبــاکارکــردیجدیتــروزبانــیعمومــیوهمگانــیونیــشدار

امــاخنــدهآور،بــهطــرحمســائلسیاســیواجتماعــیبهعنــوانیــکتوجــهادبــیولــیدر

عمــقبهقصــداصــاحامــورجامعــهمطــرحشــدوبســیاریازنویســندگانواهــلفضــل

ــهطــور ــهب ــادیازروزنامههــاومجــاتایــندوران،ن ــد.شــمارزی ــرآناهتمــامورزیدن ب

کامــل،ولــیحداقــلســتونهایثابتــیرابــهطنــزاختصــاصمیدادنــد؛کــهتــابــهامــروز،

ــامحوریــتوضــعمــردموسیاســت ایــنرویــهادامــهداردوموضوعــاتگســتردهایراب

ــا ــهنحــویمیشناســیموب ــهامــروز،ب ــاب ــرمیگیــرد.نمونههــایآنراازمشــروطهت درب

نویســندگانآنآشــناهســتیم.

حتــیدرعصــرممالیــک2،مهمتریــنشــاخصهادبــیایشــان،طنــزبــودکــهبــه

ــد ــسعه ــال«)1238-1310م(پزشــکوطنزنوی ــندانی ــرد.»اب ــرایتک ــزس ــاننی عثمانی

ــت. ــرارگرف ــاق ــدبســیاریازاُدب ــال«اوموردتقلی ــاب»طیفالخی ــهکت ــکاســتک ممالی

ــاینمایشــنامههایمــدرن ــهلحــاظمفهومــیوهــمویژگــیشــکلی،همپ ــرهــمب ایــناث

امــروزیاســت.طنزهــایایــنکتــاببــاطــرحمســائلمختلــفاجتماعــیوسیاســیعصــر

خــود،بــهجانــبداریازمــردمعــادیمیپــردازدوپــسازپردهبــرداریاززشــتیهاو

ــااســتعانتازاســلوبمبالغــه،ســعیدراصــاحومحــوایــنپلیدیهــااز نادرســتیهاب

1  Plutus
ــهســهســده)1250–1517م( ــدکــهدرشــامومصــرونزدیــکب ــرکبودن 2ممالیــک،دودمــانفرماندهــانُت

ــیداشــتند. فرمانروای
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جامعــهدارد)شــعبانیچافجیــریورخشــندهنیا،128:1394(.

چنانچــهپیشتــرگفتــهشــد،نکتــهمهــمدرتمامــیایــنمتــون،پذیــرشایــنقبیــل

ــنوتســلط ــًاتفن ــهصرف ــوراســت؛ن ــیبهقصــداصــاحام ــانادب ــوعبی ــوانن ــاربهعن آث

بــرادبیــات.

ــتاین«2 ــور«1و»ویتگنش ــتم،از»سوس ــرنبیس ــناختیق ــابزبانش ــارزانق ــیب ویژگ

گرفتــهتــانظریــهادبــیمعاصــر،شــناختایــنواقعیــتاســتکــه»معنــا«چیــزینیســت

کــهصرفــًادر»زبــان«بیــانشــودیــادرآنبازتــابیابــد،بلکــهدرواقــع»محصــول«زبــان

ــا ــموســپسب ــشداری ــیراازپی ــاتجربیات ــیی ــیمعان ــهگوی ــننیســتک اســت.چنی

کلمــاتبــهســنجشآنمیپردازیــم؛بلکــهدردرجــهاول،فقــطبــهایــندلیــلمیتوانیــم

معانــیوتجربیاتــیداشــتهباشــیم،کــهزبانــیبهعنــوانظــرفآنداریم)ایگلتــون،1395،

ص85-84(.

ــادهتر ــاتس ــاعازادبی ــم،دف ــرداربدانی ــاترازبان-ک ــیادبی ــر«وقت ــه»کال ــهگفت ب

ــای ــانج ــایزب ــانکنش ــهدرمی ــت؛بلک ــاوهنیس ــبهگزارۀی ــتیش ــاتمش ــود.ادبی میش

میگیــرد،کــهجهــانرامتحــولنماید)کالــر،1393،ص130(.

حتــیپیشــرفتادبیــات،مدیــونتوجــهبــهمتــنجامعــهاســت.ســیرورونــد

ــوع ــنن ــرداروکنــشاســت.ای ــز،زبان-ک ــامیآمــوزدکــهطن ــهم ــزب ــینی نظریههــایادب

ــز،کنشــی ــد.طن ــارمیکن ــررفت ــز،مخاطــبوجامعــهراآمــادهکنــشوتغیی ــهطن ــگاهب ن

دیالکتیــکواردرمتــنجامعــهمیباشــد.

درتمــامتعاریــفلغــت»درام«3،ازاصطاحوریشــهیونانیآنتافرانســویوانگلیســی،

یــکفهــمتاریخــْینهفتــهاســتوآنبیــانوکنــشوواکنــشوعملکــردانســانیاســت.

محــوردرام،کنــشانســاناســتوتمــاملــوازمبــرایایــنکنــشدرواقعیــتمهیــااســت.

کافــیاســتدینامیســمیوجــودداشــتهباشــد،تــااینهــادرگیــرشــوندوحرکــتکننــد.

شــخصیتایســتاوغیردینامیــکازامکانــاتواقعیــت،نمیتوانــداســتفادهکنــدومفهــوم

ــد ــتراهــمدرکنمیکن ــهحرکــتدرآورد؛چــون،خــود،آگاهنیســت.آگاهــیواقعی راب

1  Saussure, Ferdinand de

2  Wittgenstein, Ludwig

3  Drama



68

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

سویه های اجتماعی طنز دراماتیک

ــهســطح ــهوجــودنمیآیــدوموقعیتــیســاختهنمیشــودوب ــلودرگیــریهــمب وتقاب

ــاهــمنمیرســیم.کنــشوواکنشــینیســتوعقانیــتوآگاهــیوجــود ــریازمعن باالت

ــی ــرآگاه ــزازس ــرایطرادارد،همهچی ــنش ــمهمی ــاته ــتیوحی ــیوهس ــدارد.زندگ ن

اســتکــهتغییــرمیکنــدوازناپختگــیبــهپختگــیوازجوانــیبــهپیــریمیرســیم.

بایــددانســتآثــاریکــهقهرمــانآنهــا»ایســتا«اســتوبــاخــود،دیگــری،سرنوشــت

ــرد، ــول«نمیپذی ــری»تح ــندرگی ــوای ــودودرپرت ــرنمیش ــراندرگی ــایدیگ ــاارزشه ی

قابلیــتدرامشــدنندارنــد.همچنیــن،موضوعاتــیراکــهقهرمــانآنموقعیــتایســتایی

دارد،یعنــیدرگوشــهایراکــدوبیحرکــتمانــدهاســتوسرنوشــتشتغییــرینمیپذیــرد،

ــری ــرخاصیــتدگرگونیپذی ــتب ــیموقعی ــهپویای ــراهرگون ــرد.زی ــهب ــهصحن ــوانب نمیت

شــخصیتهاوتحولپذیــریموضــوعمتکــیاســت؛بــههمیــندلیــل،بهتریــنموقعیــت

ازآِنتضادهــایدرونــیوبیرونــیدرارادهفــردیقهرمــاناســتکــه»عمــل«و»انتخــاب«

اوبــاتضادهــایدورهتاریخــیخود)زمانــیومکانــی(،گــرهوپیونــدخــوردهباشد)ســینگر،

.)1380

بــهایــنترتیــب،شــخصیتدردرام،فــردیاســتکــهکیفیــتروانــییــااخاقــیاودر

کــرداروگفتــارشظهــورمییابد)میرصادقــی،1380،ص84(.خلــقچنیــنشــخصیتهایی

انســانی،»شــخصیتپردازیدراماتیــک«میگوینــد. انتظــاراتووظایــف ایــن رابــا

ــاراصلــیدرامرابرعهــدهمیگیرنــد. ــاچنیــنخصوصیتــیهســتندکــهب شــخصیتهاییب

البتــهکــهایــنبــار،بــاِرانســانیاســت.آنهــابــاکنــشودیالــوگوویژگیهــایجســمانی،

ــم ــوندوه ــاختهمیش ــانس ــمخودش ــیو...ه ــناختی،اخاق ــناختی،جامعهش روانش

رخدادهــایمتناســببــاوضعیــترامعنــادارمیکننــد.شــخصیت،بــاایــنلــوازمکــههمــه

آگاهنــدواردتضــادوجــدلمیشــودوکنــشوواکنــشمنطقــیومهیــجمیآفرینــد.تنهــا

درایــنصــورتاســتکــهموضــوعنــزدمخاطــبمطــرحوپذیرفتــهمیشــودواحتمــاالً

ــتو ــاواقعی ــسازمواجهشــدنب ــکپ ــد.شــخصیتدراماتی ــارمیانجام ــررفت ــهتغیی ب

ــشوچگونگــیآن ــهواکن ــمب ــع،تصمی ــرواق ــتخــودوام ــراســاسظرفی درلحظــهوب

میگیــرد،نــهاینکــهازقبــلنــوعوجنــسوچگونگــیواکنشــشمعلــومباشــد.ایــندیگــر

درامودراماتیــکنیســت.نویســندهوطنزنویــسهــمبــافراهــمآوردناطاعــاتوانتقــال

آنبــهمخاطــب،دراوموقعیــتکنجــکاویوتفکــرایجــادمیکنــد.مثــاًشــخصیتیکــه

چــاقاســتویــالکنــتزبــانداردوهــرموقــعکــهواردصحنــهشــود،مــابــهاوبخندیــم
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ــزنیســت.ممکــنبــوددرزمانهایــیکــه کــهایــندیگــردرامنیســت،تفکــرنیســت،طن

ــانینداشــت، ــیرانس ــهتفس ــانهیچگون ــودوبرایم ــادیمینم ــاغیرع ــههیبته اینگون

ــا ــکازاینه ــروزههیچی ــیام ــرد،ول ــوهمیک ــکجل ــمودراماتی ــامیخندیدی ــهآنه ب

دیگــرشــأنیازآگاهــیندارنــد،بلکــهناآگاهــیاســتوســاحتانســانینــدارد.درامهــر

عصــر،درمنطــقهمــانعصــرودورهنهفتــهاســتوقابلانتقــالبــهعصــردیگــرینیســت؛

مگــرآنکــهمنطــقآنراجابهجــاوبــهروزکنیــم.

ــمکــهجامعــهواجتمــاع،خــودرابهصــورتنیرویــی هــریــکازمــااحســاسمیکنی

بــهمــانشــانمیدهــد،نیرویــیکــهمیتوانیــمآنرادوســتداشــتهباشــیمیــانداشــته

باشــیم.عــاوهبــرنیازهــایمــادیوفیزیولوژیکــیوزیســتی،نیازهــایجمعــیومشــارکتو

ارتبــاطبــادیگــران،مــارابــرادامــهحیــاتمصمــممینمایــدکــهایــننیــزبــهنوبــهخــود

ــا ــنجــزب ــهای ــانمیســازد؛ک ــانمای ــرم ــاتوزیســتراب ــریازحی عمــقوســطحباالت

ــاهــرتعریــفومشــخصهایتأمیــننمیشــود.ایــن حضــوردرمتــنجامعــهواجتمــاعب

ــراجتماعــیشــامل ــد.ام ــدمیکن ــاتاجتماعــیانســانراتأیی ــودنحی ــدگاه،طبیعیب دی

هــروضــع،رابطــه،رویــدادیــاواقعیتــیخواهــدبــودکــهبــههــرصــورتجنبــهایازحیــات

اجتماعــیرامتجلــیمیســازد.امــوراجتماعــی،پدیدههــایواقعــیهســتند)بیرو،13۶7،

ــرینســبیاســت،انســانهادر ــدام ــهح ــاچ ــتت ــهواقعی ــرازاینک ص35۶(.صرفنظ

ــت ــد.»واقعی ــهمیکنن ــیراتجرب ــاًمتفاوت ــف،واقعیتهــایکام ــعمختل ــعومواق جوام

ــل ــرادتحمی ــراف ــودشراب ــهخ ــتک ــیاس ــهروندان،واقعیت ــزازش ــی«1،متمای اجتماع

میکنــد.بــههمیــنجهــتدرتعریــف»واقعیــتاجتماعــی«میگوینــدشــیوهایازعمــل،

ــهایکــهآنطــرز ــرد؛بهگون ــرونازوجــودآدمــیشــکلمیگی فکــرواحساســاتکــهدرب

فکــرواحســاسوعمــل،خــودرابــرمــاتحمیــلمیکند)دورکیــم،1383،ص37(.ایــن

واقعیــتاجتماعــیگاهــیاوقــاتخصلــتفیزیکــیوقابلیــتمشــاهدهدارد،امــابرخــی

مواقــعقابلمشــاهدهنیســت؛ماننــدمؤلفههــایســنتیوفرهنگــی.واقعیتریــنمســئله

درنــزدجامعهشناســانومتفکریــنعلــوماجتماعــیوبهنوعــیعلــومانســانیبــرای

انســان،حضــوروزیســتدراجتمــاعاســتومهمتریــنرابطــهوچالــش،زورآزمایــیفــردو

اجتمــاع.ازیــکطــرفحضــورفــرددراجتمــاعوازطرفــیدیگــرجــدلومقابلــهوتحمیــل.

بــاایــنحســابرکــندیگــربــرایدرامودراماتیکشــدنموضــوع،آمــادهاســت.

1  Social Fact
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واقعیــتزندگانــیروزمــرهبهعنــوانواقعیــت،امــریمســلمانگاشــتهمیشــودو

ــههیــچدلیــلدیگــریجــزصــرفحضــورشنیــازینیســت)برگر ــاتوجــودشب ــرایاثب ب

ــرواجتمــاع ــایکدیگ ــهدربرخــوردب ــیک ــاروزبان ولوکمــان،1399،ص39(.کنــش،رفت

ــر ــرهراب ــایروزم ــرهاســتواراســتوتجربهه ــیروزم ــادزندگان ــربنی ــردد،ب ــابمیگ انتخ

زبــانزندگــیجــاریمیکنــد.ســاختاراجتماعــینیــزحاصــلایــنکنــشمتقابــلاســتو

جلوههــایبیرونــیوعینــیآن،زندگانــیروزمــرهراشــکلمیدهــد.زندگــیروزمــره،زندگــی

ــاد ــمونم ــه،عائ ــره،تجرب ــتچهرهبهچه ــان،موقعی ــقزب ــکوازطری ــاکم ــهب ــتک اس

ــاتمامــیعوامــلدورونزدیــک، ــدهمیگــردد.رابطــهانســانب ــاداروپراکن مفهومــی،معن

ــای ــتانفــرادی،بلکــهدردنی ــهدرحال ــهن ــیآدمــی،البت رابطــهایدیالکتیکــیاســت؛یعن

ــتمر ــدمس ــکرون ــدی ــنرون ــذاردوای ــرمیگ ــراث ــلدیگ ــروعوام ــریکدیگ ــیب اجتماع

دیالکتیکــیاســت)برگرولوکمــان،1399،ص90(.نهادهــایاجتماعــیهــم،بــهاعتبــارایــن

دیالکتیــکوکــردارانســانی،ریشــههاینظــموتقســیماجتماعــیرادرونخــود،پــرورش

ــراد،آگاهــی ــتاف ــد.هوی ــدمیآورن ــیراپدی ــایاجتماع وتوســعهمیبخشــندونقشه

ــردد. ــنمیگ ــفوتبیی ــتوسلســلهمراتب،تعری ــنباف ــی،درونای وشــاکلههایاجتماع

ــاآننظــمهمراهــی ــدب آدمــیاگــرموافــقومتوجــهایــندیالکتیــکباشــد،میتوان

کنــدواگــرهــممخالــفباشــد،تنهــابــاتغییــرعناصــردیالکتیــکولــیبــازهــمدیالکتیکوار

میتوانــددســتبــهآفرینــشنظمــیجدیــدبزنــد.

شــخصیتهایطنــزنیــزهمچــونمســیرزندگــی،پــسازمواجهشــدنبــاواقعیــتوبــر

ــهکــههمــهســویههایاجتماعــی اســاسمقایســهظرفیتهــایمغایــردوگانــهوچندگان

ــی ــامعن ــدوی ــهمیدهن ــیادام ــیرادرمســیرقبل ــدومعن ــشنشــانمیدهن دارد،واکن

جدیــدیاحــرازمینماینــد.ایــنمعنــیجدیــد،حاصــلتضــادوتقابــلبیــنخواســتههای

ــت، ــنموقعی ــتاســت.درای ــدرتواقعی ــاق ــی(ب ــردی،چــهجمع فرد)چــهآرمانهــایف

ــهمقایســهو ــل،ب ــهتقاب ــنلحظ ــادمیشــود.مخاطــبآگاهدرای ــشایج ــشوواکن کن

ــت،الجــرماورا ــتدرموقعی ــرعقانی ــردازد.برداشــتاوازَس ــروراهبرونرفــتمیپ تفک

بــهخنــدهوامــیداردوبــهتغییــرفــرومیغلتانــد؛چــهتغییــرفــردی،چــهاجتماعــی.

ــر ــهدربراب ــوکارانراک ــتونیک ــاقاس ــداراخ ــیپاس ــزبهنوع ــهطن ــتک ازاینروس

ــارد،1398، ــلدرُپ ــرجانســون،نق ــگواژگاندکت ــد،آراممیکند)فرهن ــداندرماندهان پلی
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ــی ــیحت ــتوآگاه ــنظرفی ــاای ــذارد.ب ــامیگ ــشرویآنه ــْتپی ص5(وراهبرونرف

طنــزپرقدرتتــرازتــراژدیعمــلمیکنــدوبــاحمایــتخردمنــدیوعقانیــتانســان،در

تــراژدینفــوذمیکند)هاکســلی،1380(ودرســطحباالتــریقــرارمیگیــرد.اثراتــشدیگــر

ــدمیمانــدوبــهتغییــررفتــار لحظــهایواحساســینیســتوهمــراهبــاخردمنــدیتــاَاَب

ــهســمت ــرب ــی،تغیی ــریعقان ــۀدرگی ــدیاســتونتیج ــل،اب ــتعق ــد.خصل میانجام

بهترشــدناســت.

طنــز،ازایــنمنظــر،پرقــدرتعمــلمینمایــدوبــهمــاوجامعــهفرصــتنقــدواصــاح

ــه ــر.اگرچ ــارامتفک ــز،م ــدوطن ــرمیکن ــارامتأث ــراژدی،م ــد.ت ــاقرامیده ــارواخ رفت

آدمــیبــههــردویآنهــانیازمنــداســت.تأثــربــدونتفکــر،ظرفیــتواقعیــتثابــتدر

ــراژدیوضعیــت ــهدارچندوجهــیوچندبعــدی.ت ــهواقعیــتســیالدامن لحظــهاســت،ن

ــت ــز،وضعی ــیدرطن ــت.ول ــادناس ــطوره،برافت ــااس ــادنب ــت،درافت ــویهگیاس یکس

چندســویهگیاســتوشــایدرهایییافتــن.

بــااینکــهعمــرتراژدیهــاوقــدرتتراژدیهــادرتاریــخ،بســیاربیشــترازطنــزوکمــدی

ــه ــی،ک ــایزندگ ــاواقعیته ــهب ــروزهبشــردرمواجه ــهام ــهوتجرب ــایدحوصل اســت،ش

ــراژدینباشــد. ــردرحــدت ــمولطیــف،دیگ ــامای متأســفانهبیشــترخشــونتباراســتت

ــهبشــرســازگارترباشــدو ــاحوصل ــراژدیب ــات ــبآنب ــزوترکی ــفازطن ــنتعری شــایدای

انســانهابــاآنبیشــتربــهتغییــروتفکــروآرامــشبرســند.بــاایــنماحظــات،طنــزکســی

قویتــراســتکــهتــراژدیراخــوبمیفهمــدوکســیطنــزراخــوبمیفهمــدکــهتــامــرز

تــراژدیرفتــهوبرگشــتهاســت.شــایدَبــدنباشــدچنــدصباحــیطنــزرااینگونــهامتحــان

کنیــمتــادررویزمیــن،نوبــتکمتــربــهتــراژدیبرســد.

نتیجه گیری 

درایــنمقالــهتــاششــدبــهمقولــهطنــزازمنظــریمتفاوتنگریســتهشــود.بــاوجود

تمــامتفاوتهــاوشــباهتهابیــنکمــدیوطنــز،کمــدیاجــرایموقعیــتطنــزخوانــده

ــه ــت.همچنانک ــزاس ــراژدیوطن ــیدرت ــش،مفهوم ــیوکن ــتاجرای ــهظرفی ــدچراک ش

بیــانشــدواقعیتهــاومفاهیــمزمانــیبازنمایــیمیشــوند،کــهفهــمشــوندواحســاس

ــمو ــدفه ــهقص ــدهآورب ــتخن ــز،موقعی ــبطن ــد.بدینترتی ــهکنن ــلرابرانگیخت وعق

کمــدی،اجــرایموقعیــتخنــدهآوراســتوتمــامایــنموقعیتهــا،متعلــقبــهانســانو
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تجربیاتــشونــوعارتباطــشدرواقعیــتاســت.طنــزبهســرعتاقشــارمختلــفجامعــه

رابــههــمپیونــدمیزنــدوابــزاریمیشــود،تــابــهکمــکخنــدهاززشــتیورنــجبکاهــد.

ازایــنرو،طنــزدرغــربوشــرقازابــزارنقــدبــودهوهســت.هرچنــدکــهعمــرتــراژدی

بســیاربیشــترازطنــزوکمــدیاســت،امــابــهنظــرمیرســدبشــرامــروزیحوصلــهتجربــه

تــراژدیرانــداردوترکیــبطنــزوتــراژدیبــاحوصلــهانســانعصــرحاضــرســازگارتراســت.

پیشنهادها

مهمترینپیشنهادهایمقاله،فهرستواربهشرحزیرارائهمیگردد:

ــانی،حساســیتبیشــتری ــایانس ــدٍیپدیدهه ــایتکبُع ــهتعمیمه ــدنســبتب -بای

داشــتتــاســویههایدیگــررونــدآگاهــی)اجتماعــی(موردغفلــتواقــعنگــردد.

ــق، ــورتتحق ــتودرص ــیاس ــایاساس ــیازضرورته ــی،یک ــتکنون -درکموقعی

ــر ــه،امکانپذی ــدرتدرجامع ــاق ــطانســان،ب ــگاهمناســبدررواب ــهجای ــتیابیب دس

میباشــد.

ــناخت، ــرایش ــشب ــیآگاهیبخ ــا،موقعیت ــیاریازواقعیته ــدبس ــزمانن ــزنی -طن

ــیآورد. ــمم ــانرافراه ــارانس ــردررفت ــلوتغیی درک،تحلی

-اســاسپارادایــمانســانگرایی،مقابلــهوتطبیــقواقعیتهــادرلحظــهاکنــوناســت

کــهواکنــش»خنــده«و»تغییــر«رابــههمــراهدارد.

ــانو ــههــردو،همزم ــراژدیوکمــدیاســتک ــهایازت ــت،آمیخت ــدیواقعی -پیکربن

درهمتنیــدهدراجتمــاعحضــوردارنــد.بــرایداشــتنمفهومــیقدرتمنــدازموقعیــت

همگانــیانســانیوتغییــرآن،بایــدهــردوراشــناختولــیبامناســباتودســتورالعمل

ــز(،آنراترتیببنــدیکــرد. وتأثیــریکی)طن
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