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معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال  های تلویزیونی
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چکیده

ایــن پژوهــش کیفــی بــا اســتفاده از روش تبیینــی تحلیلــی، بــه صــورت اســتنتاجی و اکتشــافی درصــدد پاســخ   

بــه ایــن پرســش اســت کــه چــه معیارهــای بنیادینــی جهــت طنزپــردازی در ســریال  های تلویزیونــی بایــد مبنــای 

عمــل قــرار گیرنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مبنــای تبییــن معیارهــا، مــدل »فرانظریــه« بــوده اســت تــا بــا 

نــگاه کان از طریــق »روش مثلث  ســازی« میــان مبانــی اندیشــه اســامی، معــارف عقلــی و نظریه  هــای طنزپــردازی 

در ادبیــات نمایشــی، معیارهــای بنیادیــن تبییــن شــوند. نتایــج چنیــن نشــان می  دهــد کــه معیارهــای طنزپــردازی 

ــی و  ــعادت  طلبی، اصاح  طلب ــادکامی، س ــدی ش ــه توحی ــر نظری ــی ب ــام مبتن ــای ع ــتند. معیاره ــاص هس ــام و خ ع

ــان  ــاخت جه ــتر در س ــه بیش ــاص ک ــای خ ــد و معیاره ــرار گیرن ــل ق ــای عم ــد مبن ــه بای ــت ک ــی اس معرفت  بخش

ــد از صــدق و حقیقــت در انتخــاب موضــوع، نصــح  ــد، عبارتن داســتان و تحقــق شــرایط مفــروض آن نقــش دارن

ــانی،  ــت انس ــظ کرام ــون حف ــی چ ــه هنجارهای ــدی ب ــک و پایبن ــای دراماتی ــاد موقعیت  ه ــی در ایج و خیرخواه

احتــرام بــه حریــم خصوصــی، پرهیــز از توهیــن بــه افــراد و مقدســات در شــخصیت  پردازی و نــگارش دیالوگ  هــای 

دراماتیــک.
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مقدمه

از  و  بــوده  همــراه  عمومــی  اقبــال  بــا  همــواره  تلویزیــون  طنــز  مجموعه  هــای 

پرمخاطب  تریــن و محبوب  تریــن قالب  هــای تلویزیونــی بــه شــمار می  رونــد. جذابیــت ایــن 

ــذار فرهنگــی از ســوی  ــاد تأثیرگ ــوان نه ــه عن ــون ب ــک ســو و رســالت تلویزی برنامه  هــا از ی

دیگــر، ایجــاب می  کنــد تــا در ســاخت برنامه  هــای نمایشــی طنــز، عــاوه بــر سرگرمی  ســازی 

و نقــش تفریحــی ایــن برنامه  هــا، مخاطبــان را بــا واقعیــات زندگـــی، آســیب  های فرهنگــی و 

تهدیدهــای اجتماعــی و اعتقــادی آشــنا ســازد. اســتفاده از طنــز در هنرهــای نمایشــی بــرای 

بیــان اندیشــه و دیــدگاه انتقــادی نســبت بــه مســائل اجتماعــی، ناهنجاری  هــای فرهنگــی، 

اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی از دیربــاز در ایــران و جهــان مرســوم بــوده اســت. منظــور از 

طنــز در ایــن جســتار، مفهــوم پذیرفتــه شــده  ای اســت کــه برابــر نهــاد واژه »sitire« قــرار 

دارد و »بــه معنــای طنــز هدفمنــد اجتماعــی و سیاســی اســت کــه از ادبیــات و لحــن ســطح 

باالتــری برخــوردار اســت«. )موریــل، 1392: 172(. دلیــل انتخــاب ایــن تعریــف هــم قرابــت 

آن بــا تعریفــی اســت کــه ارســطو از کمــدی ارائــه می  دهــد. یعنــی »تقلیــد از اطــوار و اخــاق 

ــیبی  ــا آس ــد ی ــن کار، گزن ــه در ای ــود. البت ــتهزاء می  ش ــخند و اس ــب ریش ــه موج ــت ک زش

متوجــه کســی نمی  شــود«. )Aristotle, 1898, 21(. طنــز بــه عنــوان نــوع شــاخص کمــدی، 

ناظــر بــه تعریــف ارســطو بــه جهــت اصــاح جامعــه، بــا انتقــاد از ناهنجاری  هــا، پلیدی  هــا و 

زشــتی  های فــردی و اجتماعــی بــا شــوخ طبعــی و ظرافــت، بــدون آزار دیگــران بــه کار گرفتــه 

می  شــود. مجموعه  هــای طنــز داســتانی در میــان برنامه  هــای نمایشــی تلویزیــون بــه جهــت 

ــن  ــد. ای ــادی برخوردارن ــی از اهمیــت زی ــی طوالن ــر کــردن مخاطــب در دوره  هــای زمان درگی

قالــب نمایشــی بــه دلیــل جذابیــت و ظرافت  هایــی کــه دارد از حساســیت جــدی برخــوردار 

ــانه  ای و  ــت  های رس ــج سیاس ــت تروی ــی در جه ــای نمایش ــریال  ها و مجموعه  ه ــت. س اس

تلویزیونــی می  تواننــد تصویــر روشــنی از مســائل اجتماعــی و فرهنگــی ارائــه نمایــد. کمــا 

اینکــه می  توانــد تاثیــرات مخــرب فرهنگــی، اجتماعــی و اعتقــادی را در پــی داشــته باشــند. 

ــگاه  ــا، جای ــه آنه ــان ب ــه مخاطب ــی و نحــوه مواجه ــوع از برنامه  هــای تلویزیون ــن ن ــر ای تاثی

ــد. عــاوه  ــون را برجســته می  نمای ــب نمایشــی در تلویزی ــن قال ــده ای ــن کنن و نقــش تعیی

بــر جنبــه سرگرمی  ســازی و لذت  آفرینــی و فرح  بخشــی ایــن برنامه  هــای طنــز، محتــوای 

تلویزیونــی، معناســازی و هویــت فرهنگــی کــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در آنهــا 

ــر چــه از  ــن اهمیــت اگ ــز در مصــرف رســانه  ای دارای اهمیــت اســت. ای ــه می  شــود نی ارائ
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ســمت قرائــت و روایــت خــاص حاکــم بــر رســانه ملــی اشــراب می  شــود کــه در تولیــد ســایر 

ــیت  ــب و حساس ــی مخاط ــل فراوان ــه دلی ــا ب ــت، ام ــم اس ــز حاک ــون نی ــای تلویزی برنامه  ه

مجموعه  هــای نمایشــی طنــز، کارکــرد ویژه  تــری بــه خــود می  گیرنــد. چــه بــه عنــوان 

ظرفیــت آموزشــی کــه فراهــم می  آورنــد و چــه بــه عنــوان ابــزاری در جهــت قاعده  مندســازی 

ــی  ــب نمایش ــن قال ــی. ای ــای اجتماع ــب در فض ــی غال ــاعه جهان  بین ــی و اش ــت جمع هوی

ــخ جامعــه، زشــتی  ها و کاســتی  های  ــر کشــیدن واقعیت  هــای تل ــه تصوی ــرای ب ــد ب می  توان

اخاقــی در رفتــار افــراد و گروه  هــا اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. طنــز جهــت اصــاح 

ــا آگاه ســازد و از  ــا و ناهنجاری  ه ــه کجی  ه وضــع موجــود می  کوشــد مخاطــب را نســبت ب

ایــن طریــق او را بــه ســمت وضعیــت مطلــوب ســوق دهــد؛ یــا حداقــل کارکــردی بازدارنــده 

داشــته باشــد. ایــن خاصیــت طنــز قــرار نیســت بــا روشــی اســتنتاجی و ردیــف کــردن دالئــل 

ــی  ــار اجتماع ــای ناهنج ــی رفتاره ــه بازنمای ــر چ ــر وا دارد. اگ ــه تفک ــش را ب ــی مخاطب عقل

انســانی در قالــب موقعیت  هــای نمایشــی طنزآمیــز، موجــب  و خصلت  هــای ناپســند 

برانگیختــن احساســات مخاطــب و نزدیــک شــدن بــه خواســت عمومــی و جــذب حداکثــری 

مخاطبــان می  شــود، امــا بایــد بــر اســاس معیارهــای بنیادینــی انجــام شــود کــه تاثیرگــذاری 

آن را تقویــت نمایــد و آســیب  های آن را بــه حداقــل برســاند. طنــز ایــن ظرفیــت را دارد تــا 

ــدون  ــن و ب ــدون توهی ــب، ب ــدون تخری ــه را ب ــتی  های جامع ــا و زش ــا، ناهنجاری  ه عیب  ه

ــارت  ــه عب ــه ســخره گیــرد و بیهوده  گــی رذالت  هــا را برجســته ســازد. ب ــج و درد ب ایجــاد رن

دیگــر تاثیــر طنــز فقــط ایجــاد مضحکــه و یــا ایجــاد انبســاط و شــادی در مخاطــب نیســت. 

ــادی  ــرد انتق ــی رویک ــز، نوع ــای مضحکه  آمی ــه و کنش  ه ــوخی  ها و لطیف ــس ش ــه در پ بلک

نهفتــه اســت کــه کنــش اندیشــیدن را در پــی دارد. در ایــن مقالــه تــاش نگارنــده بــر آن 

ــن  ــی را تبیی ــریال  های تلویزیون ــردازی در س ــر طنزپ ــم ب ــن حاک ــای بنیادی ــا معیاره ــت ت اس

نمایــد.

روش تحقیق

ــرار دارد.  ــی ق ــات کیف ــی اســت و در رده تحقیق ــی تحلیل روش پژوهــش حاضــر، تبیین

ــت«.  ــا اس ــان آنه ــط می ــاختن رواب ــوم س ــرای معل ــا ب ــی پدیده  ه ــی، بررس ــش تبیین »پژوه

ــه مطالعــه  ای  ــی ب ــا اســتفاده از روش تبیینــی تحلیل )اســام پــور، 1394: 34(. نگارنــده ب

اکتشــافی پرداختــه تــا معیارهــای بنیادیــن طنزپــردازی در ســریال  های تلویزیونــی را 
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ــازی«1 در  ــتفاده از »روش مثلث  س ــی اس ــوی علم ــن تکاپ ــای چنی ــد. اقتض ــتخراج نمای اس

ــا اســتفاده از چشــم اندازی  هــای نظــری متعــدد،  ــن روش ب ــل داده  هــا اســت. در ای تحلی

ــد  ــکان تولی ــا ام ــد ت ــتفاده می  کن ــا اس ــق آنه ــون و تلفی ــای گوناگ ــا و فرضیه  ه از دیدگاه  ه

ــه و  ــد نظری ــات موجــود فراهــم شــود. اســتفاده از چن ــا فــراَروی از نظری ــد ی دیــدگاه جدی

کاربــرد بیــش از یــک اندیشــه در تحلیــل داده  هــا، می  توانــد نتایــج متقــن علمــی را در پــی 

ــه  داشــته باشــد و آســیب  ها و خطاهــا را کاهــش دهــد. چــون »هــدف مثلث  ســازی، غلب

بــر ســوگیر  ی    های ذاتــی اســت کــه ناشــی از بــه کارگرفتــن یــک روش، یــک مشــاهده  گر و 

یــا یــک تئــوری در مطالعــات می  باشــد. بــه کار بــردن رویکردهــای متعــدد در یــک مطالعــه 

ــار اطاعــات گــردد«. )حســنی، 1392: 665(.  ــه افزایــش اعتمــاد و اعتب ــد منجــر ب می  توان

مثلث  ســازی در ایــن تحقیــق برمبنــای اندیشــه اســامی، معــارف عقلــی و مبانــی طنزپــردازی 

ــر  ــن و در نظ ــای بنیادی ــر جنبه  ه ــاوه ب ــن  رو ع ــت. از ای ــتوار اس ــی اس ــات نمایش در ادبی

گرفتــن اصــول و منطــق حاکــم بــر معیارهــای یادشــده، نیــم نگاهــی نیــز بــر بُعــد کارآمــدی 

و کاربــردی آنهــا خواهــد شــد.

پیشینه تحقیق

اســماعیل  زادگان )1387(، در مقالــه »چیســتی طنــز و کارکردهــای اســامی آن«، عــاوه 

ــز را مــورد بررســی قــرار داده و  ــز، جایــگاه، اشــکال و قالب  هــای طن ــر تبییــن چیســتی طن ب

ســه کاردکــرد عمــده انتقــاد، ســرگرمی و ســرکوب را بــرای طنــز برشــمرده اســت. نتایــج ایــن 

ــا رعایــت چارچوب  هایــی می  توانــد در جهــت  ــه نشــان می  دهــد کــه ایــن کارکردهــا ب مقال

اهــداف دینــی کاربــرد داشــته باشــند؛ بــدون آنکــه تعارضــی بــا هنجارهــای رســانه دینــی 

داشــته باشــند. ایــن پژوهــش چارچــوب نظــری معینــی ارائــه نــداده و نتوانســته بــه صورت 

روشــمند، کاربردهــای طنــز را جامــع و فراگیــر تحلیــل نمایــد. مروتــی )1393(، نیــز در مقالــه 

»شــناخت طنــز و بررســی جایــگاه و کاربــرد آن در روایــات اســامی«، نخســت مفهــوم طنــز 

را بررســی نمــوده، ســپس بــا نگرشــی تاریخــی کاربردهــای آن را در کام معصومیــن )ع( در 

چهــار قالــب تهّکــم، تمثیــل، تشــبیه و کنایــه تبییــن کــرده اســت و چنیــن نتیجــه می  گیــرد 

کــه هــدف طنــز اصــاح فــرد و جامعــه اســت. بــا ایــن همــه امــا نگارنــده نتیجــه مشــخصی 

پیــراون ماهیــت طنــز در اســام و کارکردهــای آن ارائــه نــداده اســت. گــروه معــارف مرکــز 

1. Triangulation Method.
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پژوهش  هــای اســامی صــدا و ســیما نیــز در »پژوهشــی دربــاره طنــز در شــریعت و اخــاق« 

ــز و مطایبــه در شــرع و اخــاق برآمــده و  ــا نگاهــی ســلبی در صــدد تعییــن محــدوده طن ب

ــب داده  ــریعت ترتی ــز در ش ــوم طن ــون مفه ــاء پیرام ــا فقه ــه ب ــد مصاحب ــز چن ــا نی در انته

اســت. در ایــن پژوهــش نیــز چارچــوب علمــی مشــخصی دیــده نمی  شــود و اصــول 

حاکــم بــر طنزپــردازی مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. اســحق  پور )1397(، نیــز در مقالــه 

ــا روش  ــه الگــوی اســامی«، ب ــا توجــه ب »بازنمایــی شــادکامی در ســریال  های خانوادگــی ب

تحلیــل محتــوای کّمــی، هفــت ســریال را بــه صــورت هدفمنــد بــا معیارهــای محبوبیــت و 

تاثیرگــذاری، بــا توجــه بــه ماهیــت شــادکامی در الگــوی اســامی تحلیــل نمــوده و چنیــن 

نتیجــه گرفتــه کــه رضامنــدی کمتریــن میــزان و زیــر مقولــه لــذت مــادی از مقولــه نشــاط، 

بیشــترین میــزان بازنمایــی را در ســریال  ها داشــته اســت. امــا ایــن ســریال  ها در کاهــش 

کنش  هــای منفــی و ایجــاد تعــادل میــان بهره  منــدی از لذت  هــای مــادی و معنــوی در 

ــه  ــادکامی ارائ ــتی از ش ــر درس ــایند، تصوی ــایند و ناخوش ــای خوش ــا موقعیت  ه ــه ب مواجه

نداده  انــد. عنــوان ایــن پژوهــش هرچنــد نزدیــک بــه مقالــه پیــش  رو اســت، امــا در روش 

تحقیــق، از تحلیــل کّمــی بهره  بــرده و در بررســی معیارهــا، نتوانســته معیارهــای بنیادیــن را 

در طنزپــردازی ارائــه نمایــد. تنهــا توانســته دو معیــار غیــر بنیــادی محبوبیــت و تاثیرگــذاری 

ــرار داده اســت.  ــای تحلیل  هــای خــود ق را مبن

مبنای نظری

ــن  ــود. ای ــتفاده می  ش ــه«1 اس ــردازی، از »فرانظری ــن طنزپ ــای بنیادی ــن معیاره در تبیی

فرانظریــه مبتنــی بــر تلفیــق و ترکیــب نظریــات، متناســب بــا ظرفیــت ایــن حــوزه دانشــی، 

نتایــج مفیــد نظریه  هــا را مــورد اســتفاده قــرار می  دهــد. فرانظریــه نگاهــی کان و بنیادیــن 

بــه مقــوالت دارد. فرانظریــه رهیافتــی علمــی اســت کــه »طیــف وســیعی از مقــوالت مربــوط 

بــه نظریــه یــا نظریه  هــا ماننــد ماهیــت، آموزه  هــا، ســاختار، محیــط و دیگــر مــوارد را شــامل 

ــر  ــی ب ــه دوم، مبتن ــی درج ــه معرفت ــع فرانظری ــود«. )Neufeldt, 1994: 851(. در واق می  ش

پیــش فرض  هــای معرفت  شــناختی و وجودشــناختی مشــترک در نظریه  هــای رایــج اســت. 

ــرز،  ــد. )ریت ــرار داده  ان ــورد بررســی ق ــه را در دوســطح پیشــینی و پســینی م برخــی فرانظری

1374: 624(. در پژوهــش حاضــر رویکــرد پســینی، یعنــی فرانظریــه در راســتای بهره  منــدی 

1. Metatheory.



154

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

معیارهای بنیادین طنزپردازی در سریال  های تلویزیونی

ــری رشــدیافته و  ــه تصوی ــرد فرانظری ــن رویک ــد نظــر اســت. در ای از نظریه  هــای موجــود م

تعمیم  پذیــر از مجموعــه  ای نظریه  هــا اســت کــه از محدودیــت نظریــه واحــد و مــدل 

جزئــی و ثابــت علمــی فراتــر مــی  رود. ایــن رشــدیافتگی بــدان جهــت اســت کــه نظریه  هــای 

علمــی در حــال شــدن هســتند و چیــزی بیــش از یــک مــدل علمــی را شــامل می  شــوند. 

ــتاری  ــه هس ــه فرانظری ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــا ذک ــدی، 1390: 70(. در اینج )صم

انتزاعــی نــدارد؛ بلکــه بــه صورتــی دقیــق قوانیــن بنیادینــی را نتیجــه می  دهــد کــه فــراورده 

نظریه  هــای شــناخته شــده در ســاحت  های مختلــف علمــی بــوده، دارای اعتبــار و کارآمــدی 

عینــی هســتند.

ــه  ــال نظری ــور مث ــه ط ــد ب ــه واح ــا نظری ــاص ی ــر خ ــک منظ ــوان از ی ــه نمی  ت از آنجاک

ــروری  ــود، ض ــن نم ــتخراج و تبیی ــن را اس ــای بنیادی ــی، معیاره ــه کام ــا نظری ــی ی اخاق

اســت از  نوعــی یکپارچگــی کــه در قاعده  مندســازی معیارهــا و اعتبــار بخشــی بــه آنهــا در 

ــز  ــرای تحقــق جامعیــت در معیارهــا و پرهی ــن ب ــه وجــود دارد، بهره  جســت. بنابرای فرانظری

ــای  ــن معیاره ــی ای ــتگاه اصل ــت. خاس ــه نیس ــن فرانظری ــزی از ای ــری، گری از یک  جانبه  نگ

بنیادیــن از منظــر نظریه  هــای مختلــف، آموزه  هــای قرآنــی، حدیثــی و مــذاق شــریعت 

اســت. چنانکــه در اعتبــار بخشــی برخــی معیارهــا نیــز از هنجارهــای مقبــول عقلــی اســتفاده 

ــه تناســب در مباحــث پیــش  رو  ــاد شــده، ب شــده اســت. مســتندات خــاص معیارهــای ی

ارائــه خواهــد شــد. در تبییــن معیارهــای بنیادیــن طنزپــردازی، ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت 

کــه  بــا رویکــرد ذات  گرایانــه نمی  تــوان بــا مقولــه طنــز مواجــه شــد. یعنــی طنــز ماننــد ســایر 

ــن  ــتفاده از ای ــوان در اس ــذا نمی  ت ــدارد؛ ل ــی، ذات ن ــر و زیبای ــون هن ــر همچ ــم دیگ مفاهی

گونــه نمایشــی، تأســیس اصــل نمــود کــه مثــاً اصــل بــر ممنوعیــت یــا اصــل بــر جــواز آن 

باشــد. بنابرایــن ذکــر معیارهــای بنیادیــن در طنزپــردازی دارای حیثیــت تعلیلیــه1 اســت. بــه 

ایــن معنــا کــه معیارهــای بنیادیــن بــه عنــوان ذات یــا جــزء طنــز لحــاظ نمی  شــوند؛ بلکــه 

از آن جهــت کــه واســطه و علــت در ترتــب حکــم هســتند، بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

بحث و بررسی

ســریال  ها و مجموعه  هــای طنــز در جهــت ترویــج سیاســت  های رســانه  ای و تلویزیونــی، 

1  - حیثیــت تعلیلیــه د رمقابــل حیثیــت تقییدیــه مطــرح مــی شــود و بــه معنــی آن اســت کــه ایــن حیــث، ذاتــی 
موضــوع نیســت؛ پــس نــه تمــام موضــوع و نــه جــزء آن اســت. بلکــه تنهــا علــت ترتــب حکــم بــر موضــوع اســت. 

)محمــدی، 1387: 266(.
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می  تواننــد تصویــر روشــنی از مســائل اجتماعــی، فرهنگــی، مذهبــی و دینــی ارائــه نماینــد. 

ــگاه و  ــا، جای ــا آنه ــان ب ــه مخاطب ــوه مواجه ــی و نح ــای تلویزیون ــوع برنامه  ه ــن ن ــر ای تاثی

ــن  رو  ــون برجســته می  ســازد. از ای ــب نمایشــی را در تلویزی ــن قال ــده ای ــن کنن نقــش تعیی

بایــد گفــت طنزپــردازی در ســریال  های نمایشــی رســانه ملــی، بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 

ــن شــناخته شــده  ای انجــام  ــع معیارهــای بنیادی ــد تاب فرهنگ  ســاز در جامعــه اســامی بای

پذیــرد کــه بــا اصــول، مبانــی، انسان  شناســی، معرفــت شناســی و هســتی شناســی اســامی 

ــتی،  ــه هس ــان ب ــرش انس ــوع نگ ــردازی از ن ــن طنزپ ــای بنیادی ــد. معیاره ــگ باش هماهن

ــی،  ــوری، عزت  طلب ــی، فضیلت  مح ــار وی، وظیفه  گرای ــگاه اراده و اختی ــان، جای ــت انس ماهی

ــگاه  ــک ن ــی، اســتنتاج می  شــوند. در ی ــی و اصاح  طلب ــا جمع  گرای ــی ی ــی، فردگرای کمال  گرای

ــوان  ــی را می  ت ــای تلویزیون ــردازی در مجموعه  ه ــر طنز  پ ــم ب ــن حاک ــای بنیادی ــی معیاره کل

بــه دو دســت تقســیم نمــود.

معیارهای بنیادین عام

ــی و  ــگ دین ــج فرهن ــذار، تروی ــوان رســانه  ای تاثیرگ ــه عن ــی ب ــی رســانه مل رســالت اصل

ارزش  هــای اخاقــی، تمدنــی و انســانی اســت کــه بــر بنیان  هــای اســامی اســتوار اســت. 

تولیــد مجموعه  هــای طنــز نمایشــی نیــز تابــع همیــن اصــل اســت. ایــن معیارهــای عــام، 

ــد  ــح تولی ــای صحی ــد مبن ــردی، می  توان ــتنباط  های ف ــبی  گرایی و اس ــه نس ــر گون ــارغ از ه ف

متــون نمایشــی در ژانــر کمــدی و گونــه پرطرفــدار طنــز باشــد. پایبنــدی بــه ایــن معیارهــا 

نــه تنهــا مانــع شــکوفایی و خاقیــت طنزپــردازی نخواهــد بــود، کــه چشــم  انداز روشــنی در 

ــن  ــدی ای ــیب  های ج ــا وآس ــاید و چالش  ه ــی می  گش ــای نمایش ــردازان برنامه  ه ــر طنزپ براب

ــه حداقــل می  رســاند.  ــی را ب ــه تلویزیون گون

 ضرورت شادمانی	. 

شــادی، ابتهــاج و انبســاط روحــی، یکــی از نیازهــای فطــری انســان اســت. نشــاط ماننــد 

ســایر لذت  هــا، نعمتــی اســت کــه خداونــد بــه انســان اعطــا کــرده اســت. برخــی فاســفه 

ــوان  ــه عن ــی ب ــی و حاضرجواب ــز، بذله  گوی ــاس از طن ــاس آکوین ــطو و توم ــون ارس ــزرگ چ ب

ــد آرامــش داشــته باشــند  ــه انســان  ها کمــک می  کن ــد. چــون ب ــام برده  ان ــت ن ــک فضیل ی

و از حضــور یکدیگــر لــذت ببرنــد. )موریــل، 1392: 157(. بهــره بــردن از لذت  هــای حــال، 

ــد.  ــروم نکنن ــود را از آن مح ــا خ ــد ت ــان می  خواه ــل ایم ــد از اه ــه خداون ــت ک ــزی اس چی
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ایــن بهره  منــدی تــا حــدی ضــروری اســت کــه اگــر کســی آن را بــر خــود حــرام کنــد، مــورد 

ســرزنش الهــی اســت.)اعراف: 32-33(. چــون »از نشــانه  های ایمان، نشــاط دائمی اســت«. 

)کلینــی، ج3، 581(.  در ســیره پیامبــر اســام، ُحســن خلــق و شــوخ  طبعی عملــی برجســته 

اســت. دلیــل ایــن امــر هــم در کام ایشــان تصریــح شــده اســت. آنجــا کــه فرمــود »مــن 

نیــز ماننــد شــما انســانم و بــا شــما مــزاح و شــوخی می  کنــم«. )هنــدی، 1409: ج3، 649(. 

ــانی،  ــت. )فیض  کاش ــت اس ــدق و حقیق ــر ص ــا از س ــر تنه ــوخ  طبعی پیامب ــن ش ــه ای البت

1417: 232( و می  فرمــود »تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــید. همانــا دوســت نــدارم 

ــام  ــم«. )محمــدی  ری شــهری، 1385: ج10، 310(. ام ــن شــما خشــکی و ســختی ببین در دی

حســین علیــه الســام نیــز فرمــود »بشــتابید بــه ســوی شــادی دنیــا و آخــرت«. )صــدوق، 

ــانه  های  ــردن رس ــارج ک ــب و خ ــذب مخاط ــرای ج ــد ب ــز بای ــی نی ــانه مل 1389: 240(. رس

ــه  ــز ب ــریال  های طن ــد س ــی را در تولی ــدات روای ــری و تمهی ــای ژان ــام ظرفیت  ه ــب، تم رقی

ــی  ــری و ذات ــاز فط ــخ  گویی نی ــت پاس ــد در جه ــع می  توان ــو در واق ــن تکاپ ــرد. ای کار گی

انســان بــه شــاد زیســتن و نشــاط اجتماعــی باشــد. امــا پرداختــن بــه ایــن ضــرورت، نبایــد 

ــن هــدف ممکــن ســازد. نتیجــه بینش  هــای  ــه ای ــل ب ــزاری را در نی ــه هــر اب دســت  یازی ب

مــادی در پاســخ  گویی بــه ایــن ضــرورت، دیــن گریــزی و عــدم پایبنــدی بــه اصــول اخاقــی 

ــر پاگذاشــتن حریم  خصوصــی،  ــران، زی ــوق دیگ ــال شــدن حق ــه پایم ــز ب ــه گاه نی اســت؛ ک

ــده فــارغ  ــی می  انجامــد. خن ــز حیوان ــه مســائل جنســی و غرائ ــردازی و دامــن زدن ب دروغ  پ

البــال در طنــز مــورد تاییــد نظریه  پــردازان درام نیســت. لــذا افاطــون پســندیده نمی  دانــد 

کــه شــاعران، مــردان بــزرگ را در حالــی تجســم ســازند کــه از خنــده بــی اختیــار شــده  اند. 

)افاطــون، 1366: ج2، 955(. در نــگاه وی ایــن گونــه خندیــدن بــه مثابــه عاطفــه  ای اســت 

کــه زائــل کننــده عقــل اســت.

توحید محوری. 	

خالــق هســتی و کنشــگر علی  االطــاق ایــن جهــان بــه خیــر تمایــل دارد  و زیبــا پســند 

ــق جهــان  ــد خال اســت. آدمــی اشــرف مخلوقــات و جانشــین او روی زمیــن اســت. خداون

ــده دارد. در  ــر عه ــات را ب ــر کائن ــور آگاه و تقدی ــه ام ــه  هم ــت و ب ــتی اس ــور گیس و مح

واقــع بازگشــت همــه امــور بــه خداونــد اســت.)نجم: 42(. پذیــرش اینکــه قدرتــی مافــوق 

هســتی همیشــه تدبیــر امــور را برعهــده دارد، حضــور ذاتــی را تصدیــق می  کنــد کــه انــکار 

آن ناممکــن اســت و البتــه ایــن ذات، ســر ســتیز بــا آدمــی را نــدارد و بــر عکــس از ســر لطــف 
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و محبــت خواســتار هدایــت و رســتگاری بشــر اســت. حاكميــت ربوبــي، خداونــد در همــه 

لحظــات زندگــی و کنش  هــای ُخــرد و کان آدمــی حضــوری ملمــوس دارد. حتــی »اوســت کــه 

می  خندانــد و می  گریانــد«. )نجــم: 43(.  نکتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه از ميــان تمــام 

ــن دو وصــف  ــه اي ــه شــده اســت، چــرا ك ــه تكي ــده و گري ــال انســان، روى مســاله خن افع

ــادر  ــا بســيار ن ــدارد و ي ــا اصــا وجــود ن ــداران ديگــر ي مخصــوص انســان اســت، و در جان

اســت. ایــن فعــل و انفعال  هــای پيچيــده و شــگفت انگيز در وجــود انســان، جلــوه روشــنى 

از مدبريــت خداونــد اســت. البتــه اینکــه انتهــاى تمــام امــور بــه تدبيــر و ربوبيــت خداونــد 

ــا اصــل اختيــار و آزادى اراده انســان نــدارد، چــرا كــه اختيــار و  ختــم می  شــود، منافاتــى ب

آزادى نيــز از ناحيــه او اســت. لــذا می  توانــد بــه آن امــر یــا از آن نهــی کنــد. »فَلَْيْضَحُكــوا 

ــدن  ــدن و گریان ــای خندان ــات در معن ــی روای ــه: 82(. در برخ ــرًا«. )توب ــوا َكِثي ــاً َو لَْيْبُك َقِلي

توســعه داده شــده و امــام منظــور آیــه را چنیــن بیــان می  کنــد »یعنــى آســمان را بــا باریــدن 

بــه گریــه واداشــته و زمیــن را بــا شــکفتن بــه خنــده در آورده اســت«. )قمــی، 1404: ج2، 

339(. طبــق ایــن نقــل روشــن اســت کــه پویایــی، ســرزندگی، بهجــت و نشــاط هســتی، از 

اراده خداونــد سرچشــمه می  گیــرد. از ایــن  رو هــم در بُعــد تکویــن و هــم در بُعــد تشــریع 

خندیــدن، شــادکامی و خرســندی مقولــه  ای اســت کــه بنیــان توحیــدی دارد.

 سعادت محوری	. 

ــای  ــعادت مولفه  ه ــت. س ــان اس ــر انس ــری ه ــوب فط ــی، مطل ــعادت« و نیک  بخت »س

ــرد خــود هســتند. برخــی چــون  ــه ف ــی دارد کــه هــر کــدام دارای ارزش منحصــر ب گوناگون

فارابــی مولفــه اصلــی ســعادت را »خیرمطلــق« و »غایــت غالــب« می  دانــد. یعنــی مطلوبــی 

باالتــر از ســعادت وجــود نــدارد. پــس ســعادت مؤثرتریــن، کامل  تریــن و بزرگ  تریــن خیرهــا 

اســت. )فارابــی، 1413: 228(. رســیدن بــه ســعادت، خشــنودی، انبســاط خاطــر و شــادکامی 

ــات  ــادکامی در ادبی ــادل ش ــه »مع ــت ک ــن رو اس ــت. از همی ــد داش ــراه خواه ــه هم را ب

اســامی، ســعادت اســت. در ماهیــت ســعادت، دو مفعــوم اساســی وجــود دارد: کــه یکــی 

خیــر و دیگــری ســرور اســت«. )پســندیده، 1390: 8(. دســت  یابی بــه خیــر، شــادی و ســرور 

ــل  ــت و اصی ــی مثب ــدی، هیجان ــت. »رضایتمن ــدی اس ــه آن رضا  یتمن ــی دارد و نتیج را در پ

ــان  ــای ســعادت و خوشــبختی انســان در آن پنه ــه معن ــدار و آرامش  بخــش اســت ک و پای

اســت«.)پیرانی، 1392: 342(. برخــی رضایتمنــدی از زندگــی را کیفیــت ذهنــی و واکنشــی 

شــناختی نســبت بــه آگاهــی از وضعیــت مطلــوب کــه با ارضــای تمایــات خاص پیونــد دارد، 
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تعریــف کرده  انــد )Diner, 2003: 403( و معتقدنــد »لــذت، بخــش هیجانــی و خشــنودی 

و رضامنــدی، بخــش شــناختی شــادی محســوب می  شــود« )آرگایــل، 1382: 45(. ازایــن  رو 

ســاختار شــادکامی از یــک ســو بایــد بــا تعریــف ســعادت و از ســوی دیگــر بــا واقعیت  هــای 

زندگــی متناســب باشــد. ایــن ارتبــاط مفهومــی بیــن شــادکامی، رضایتمنــدی و ســعادت در 

ــای توحیــدی،  ــر مبن ــذا در نظریــه شــادکامی ب اندیشــه دینــی نیــز قابــل پیگیــری اســت. ل

»شــادکامی بــا خوشــنودی و رضایــت از زندگــی متــرادف اســت« )پســندیده، 1390: 6(. در 

ایــن نگــره شــادکامی زمانــی تحقــق می  یابــد کــه رضامنــدی و پذیــرش تقدیــر خیــر از ســوی 

ــق  ــایند تحق ــه ناخوش ــایند و چ ــای خوش ــه در موقعیت  ه ــت چ ــش مثب ــروردگار و واکن پ

پیــدا کنــد. »کســی کــه بــه آنچــه خداونــد بــرای او مقــّدر نمــوده راضــی باشــد، خــودش را 

در آرامــش قــرار داده است«.1)مجلســی، 1403: ج10، 110(. رضایتمنــدی، احســاس خرســندی 

نســبت بــه زندگــی در تمــام ابعــاد گســترده آن اســت. ایــن احســاس خوشــایند در اندیشــه 

ــناخت  ــی و ش ــه آگاه ــر چ ــه »ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــناختی اس ــی ش ــی دارای ماهیت دین

انســان نســبت بــه خداونــد بیشــتر باشــد، رضایت  منــدی او نســبت بــه قضــاء الهــی بیشــتر 

ــی را  ــش روان ــی آرام ــدی نوع ــن رضایت  من ــض، 1406:ج4، ص279(. بنابرای ــت«.2 )فی اس

بــرای انســان بــه ارمغــان مــی  آورد؛ تــا بتوانــد حتــی شــدائد و مصائــب موجــود در هســتی را 

نیــز تــاب آورد. ایــن رضایت  منــدی نوعــی لــذت را نیــز در پــی دارد. چــرا کــه از ســر ایمــان و 

دل ســپردگی بــه خواســت خداونــد تحقــق یافتــه اســت. و »کســی کــه خداونــد را شــناخته 

باشــد، شایســته اســت تــا نســبت بــه قضــا و قــدر او تســلیم  تر باشــد«.3 )فیــض، 1406: 

ج4، 279(. در روایــت آمــده، پیامبــر اســام فرمــود »کســی شــیرینی ایمــان را نمی  چشــد 

مگــر آنکــه بــه خیــر و شــر، شــیرینی و تلخ  کامــی مقــّدرات، ایمــان بیــاورد«4) متقی  هنــدی، 

ــی علیه  الســام همیشــه می  فرمــود »هیــچ کــس از شــما طعــم  ــز عل 1409: ج1، 126(. و نی

ایمــان را نمی  چشــد تــا اینکــه بدانــد آنچــه بــه او رســیده، بنــا نبــوده کــه نرســد؛ و آنچــه 

بــه او نرســیده، بنــا نبــوده کــه برســد؛ و بدانــد کــه زیــان رســان و ســود رســان تنهــا خداونــد 

عزوجــل اســت«. )کلینــی،1407: ج2، 58(. ایــن معیــار عــام بایــد در خلــق موقعیت  هــای 

طنــز و کمیــک، بــه جهــت ایجــاد نشــاط، خنــده و فــرح، از ســوی طنزپــردازان اشــراب شــود. 

1.  قال علی علیه  السام: »َمن َرِضَي ِمَن الّله ِ بما َقَسَم لَُه اسَتراَح َبَدنُُه«. 
.» 2. قال الصادق علیه السام:»إِنَّ أَْعَلَم النَّاِس ِباللَِّه َأْرَضاُهْم ِبَقَضاِء اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ
.» 3. قال الصادق علیه السام:»إِنَّ أَْعَلَم النَّاِس ِباللَِّه َأْرَضاُهْم ِبَقَضاِء اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ

4. »الیجد َحاَوَة االیماِن حتی ُیؤِمَن بالَقَدِر خیره و َشّرِه ُحلِوه و ُمرِِّه.«.
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بنابرایــن ترویــج عوامــل ســعادت  بخش و وصــول بــه مظاهــر عینــی آن بایــد بــه گونــه  ای 

ــن رو  ــد. از ای ــی کن ــر تداع ــه خی ــیدن ب ــان رس ــی را هم ــعادت واقع ــه س ــود ک ــیم ش ترس

تغییــر ذائقــه مخاطــب یــا صحــه گذاشــتن بــر باورهــای نادرســت و پذیــرش مصادیــق نــا 

صحیــح رضایت  منــدی و ســعادت، بــه جــای کمــال مطلــوب و ســعادت واقعــی نمی  توانــد 

شــادکامی را درپــی داشــته باشــد. طبــق ایــن معیــار، شــادکامی می  توانــد حتــی تــوأم بــا 

رنــج و گرفتاری  هــای دنیــوی هــم حاصــل شــود. 

 اصالح طلبی	. 

انســان ذاتــًا مختــار آفریــده شــده و قــدرت تصمیــم گیــری، گزینــش، انتخــاب و 

ــه  ای از  ــز گون ــت. طن ــار اس ــن اختی ــای همی ــی از نموده ــردی و اجتماع ــای ارادی ف کنش  ه

تفکــر انتقــادی اســت کــه بــه دنبــال ایجــاد معرفتــی اســت تــا در پرتــو آن تمییــز درســت از 

نادرســت امــکان پذیــر باشــد. چــون »انتقــاد در طنــز بــه هــدف اصــاح سیاســی، اجتماعــی 

و فرهنگــی صــورت مــی گیــرد و در واقــع بــه مثابــه یــک نظــام نظارتــی از درون اســت کــه 

بــرای رشــد ضــروری اســت«. )اســماعیل زادگان، 1387: 144(. ایــن کارکــرد طنــز ناظــر بــه 

ــد. چــه اینکــه انســان معصــوم از خطــا نیســت  ــری فعــل انســان اهمیــت می  یاب خطاپذی

و بــه جهــت محدودیــت در آگاهــی یــا در اثــر غفلــت و ضعــف اخاقــی، در گفتــار و رفتــار 

ــود.  دچــار خطــا می  شــود کــه نتیجــه آن کنش  هــای ناپســند، زشــت و مذمــوم خواهــد ب

همچنــان کــه پایبنــدی بــه اصــول اخاقــی و ارزش  هــای دینــی، نشــانه رشــد یافتگــی و قوام 

جامعــه اســت، رذائــل اخاقــی و عــدم رعایــت شــئون فرهنگــی و اجتماعــی، ســبب انحطــاط 

ــت.  ــاع اس ــی اجتم ــدم پویای ــی و ع ــه آن یکنواخت ــه نتیج ــد ک ــد ش ــه خواه و زوال جامع

ــوار  ــار ناگ ــا آث ــرد؛ ی ــن بب ــردم از بی ــی م ــکون را در زندگ ــی و س ــد یکنواخت ــز می  توان »طن

آن را از خاطره  هــا بزُدایــد«. )فخرایــی، 1377: 437(. مجموعه  هــای طنــز تلویزیونــی، 

ــار عــام در جهــت اصــاح اجتماعــی و  ــا از ایــن معی ــد ت ظرفیــت مناســبی را ایجــاد می  کنن

ــرد.  ــره ب ــا به ــب از آنه ــی غال ــاعه جهان  بین ــی و اش ــت دین ــازی هوی قاعده  مندس

 معرفت بخشی	. 

در اندیشــه دینــی، معرفــت ابــزار هدایــت اســت. انســان بــا شــناخت، علــم و آگاهــی 

ــت را  ــه هدای ــت زمین ــود معرف ــردارد. وج ــت گام ب ــیر هدای ــد در مس ــه می  توان ــت ک اس

فراهــم مــی  آورد و انســان را از گمراهــی بــاز مــی  دارد. ایــن نــص قــرآن اســت »ای کســانی 
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کــه ایمــان آورده  ایــد بــه خــود بپرداریــد کــه اگــر هدایــت یابیــد، گمراهــان بــه شــما آســیبی 

ــد  ــل بای ــز اصی ــه طن ــن اســت ک ــر ای ــام دیگ ــار ع ــن معی ــده: 5(. بنابرای ــد زد«. )مائ نتوانن

بتوانــد معرفــت بخــش باشــد و جهــت و مســیر کمــال و ســعادت را بــرای جامعــه ترســیم 

ــد. بخــش عمــده  ای از رفتارهــای هنجارشــکن و کنش  هــای ناپســند، از ســر ناآگاهــی  نمای

ــا کارکــرد معرفــت بخشــی خــود نســبت بــه کج  روی  هــا،  و غفلــت اســت. طنــز می  توانــد ب

ــه  ــر جنب ــا ب ــز تنه ــی طن ــرد معرفت  بخش ــد. کارک ــاد کن ــر ایج ــا تلنگ ــا و ضالت  ه رذالت  ه

ــای  ــای ارزش  ه ــی و احی ــث ترویج ــه حی ــت؛ بلک ــتوار نیس ــی اس ــوع ادب ــن ن ــادی ای انتق

اخاقــی و دینــی نیــز در آن نهفتــه اســت. مجموعه  هــای طنــز تلویزیونــی در ظاهــر اگــر چــه 

ــت  ــای خــود نوعــی آگاهــی از واقعی ــد در ژرف ــا بای شــادی  آفرین و ســرگرمی  زا هســتند، ام

ــه طبیعــت آن  ــه نمایشــی اســت ک ــز گون ــراه داشــته باشــد. طن ــه هم ــان هســتی را ب جه

انبســاط روحــی مــی  آورد و خنــده می  آفرینــد، امــا در عمــق خــود هدفــی جــز آگاهی  بخشــی 

و تفکــر پیرامــون جنبه  هــای نامطلــوب کنش  هــای انســانی نــدارد. بنابرایــن نبایــد در 

ــور  ــه ط ــد. ب ــاک باش ــض، م ــی مح ــف و ادراکات عاطف ــی عواط ــز، بازنمای ــریال  های طن س

کلــی بازنمایــی عواطــف در هنرهــای نمایشــی، از دیربــاز زمینــه طــرح دیدگاه  هــای اخاقــی 

را فراهــم نمــوده اســت. چنانکــه افاطــون تصریــح می  کنــد چــون درام عواطــف معمولــی و 

ــر قــرار می  دهــد،  ــد و مراتــب پاییــن نفــس را تحــت تاثی ــازل انســانی را بازنمایــی می  کن ن

ــود. )گات، 1385: 4(.     ــی ش ــی تلق ــا اخاق ــد ی ــد مفی نمی  توان

معیارهای بنیادین خاص

در ســریال  های طنــز نمایشــی، معیارهــای خاص، بیشــترین نقــش را در »جهان داســتان« 

ایفــا می  کننــد. جهــان داســتان دارای یــک ســاخت کلــی اســت. ســریال  های طنــز در فراینــد 

ــی و  ــه  ای از پیچیدگی  هــای فن ــا مجموع ــا، ب ــی آســیب  های اجتماعــی و ناهنجاری  ه بازنمای

ــد.  ــه می  آفرین ــت ک ــتانی  ای اس ــان داس ــور، جه ــن ام ــی از ای ــه یک ــد ک ــی مواجه  ان محتوای

ــه »شــرایط  ــم اســت ک ــن خاصــی حاک ــان داســتانی، معیارهــای بنیادی ــن جه ــق ای در تحق

ــزه منحصــر  ــان داســتان را »آمی ــد.   استانیساوســکی جه مفــروش«1 آن را تشــکیل می  دهن

ــد کــه آن را شــرایط مفــروض نامیــده اســت.«  ــه فــردی از زمــان حــال و گذشــته می  دان ب

ــروض  ــش، شــرایط مف ــکان کن ــان و م ــر زم ــه »عــاوه ب ــز، 1392:   33(. البت )تامــس، جیم

1. given circumstances.
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مهــم دیگــری نیــز وجــود دارنــد« )smiley, 2005: 37(، ماننــد واقعیــات اجتماعــی، شــرایط 

ــی  ــش اساس ــتان نق ــان داس ــه در جه ــفی ک ــی فلس ــی و حت ــی، تاریخ ــادی، فرهنگ اقتص

ــش  ــگاه خوی ــه ن ــه از زاوی ــت ک ــرداز اس ــتان طنزپ ــان داس ــن جه ــق ای ــد. خال ــا می  کنن ایف

ــت  ــرداز اس ــد. اراده طنزپ ــی می  بخش ــتی و معن ــا هس ــه آنه ــرد و ب ــرض می  گی ــرایط را ف ش

ــتان  ــری داس ــته ظاه ــر پوس ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه می  کن ــتان رخن ــان داس ــه جه ــه ب ک

ــد. در  ــاش می  کن ــق آن را ف ــه  ی خال ــای اندیش ــه ژرف ــود ک ــکار می  ش ــی آش ــار رود، جهان کن

ایــن جهــان »بــدون شــرایط مفــروض، شــخصیت  ها در خــأ خواهنــد بــود، در هیچســتانی 

مبهــم کــه ارتباطــی بــه زندگــی واقعــی ندارنــد«. )تامــس1387: 34(. معیــار کنــش و رفتــار 

شــخصیت  ها در جهــان داســتان بــدون اینکــه رســمًا ثابــت شــوند یــا آشــکارا   اعــام گردنــد، 

ــد  ــت پذیرفته  ان ــه حقیق ــه مثاب ــخصیت  ها ب ــه ش ــت ک ــترکی اس ــای مش ــا و رفتاره باوره

ــن  رو  ــد. از ای ــروی کنن ــی  رود از آن پی ــار م ــده، انتظ ــه ش ــه ارائ ــی ک ــرایط مفروض ــا ش و ب

»کنــش دراماتیــک بــه طــور معقــول بــه شــرایط مفروضــی مرتبــط اســت کــه شــخصیت  ها 

ــز  ــی نی ــد«. )smiley, 2005: 75(. گاه ــل می  کنن ــرد آن، عم ــه ف ــر ب ــت منحص در موقعی

ــه بیشــتر انتزاعــی  ــد ک ــا می  کنن ــی بن ــا تقابل  هــای دوجزئ ــان داســتان را ب ــردازان، جه طنزپ

و اســتعاری هســتند تــا عینــی. پرداختــن بــه تضادهــای موجــود بیــن ســنت/ تجــدد، مــرد/ 

زن، طبیعــت/ فرهنــگ، طبقــه پاییــن/ طبقــه بــاال، شــهر/ روســتا و مــواردی از ایــن دســت، 

بســیار ســطحی و بــه دور از هــر نــوع ژرف  اندیشــی در ارزش  هــای وابســته بــه آنهــا اســت. 

ــن زده  ــی دام ــای دوجزئ ــه تقابل  ه ــود و ب ــاذ ش ــردی اتخ ــن رویک ــردازی چنی ــر در طنزپ اگ

ــی در  ــش همگان ــرد و کن ــکل می  گی ــب ش ــان مخاط ــه در اذه ــم توطئ ــی توه ــود، نوع ش

جهــت انســجام اجتماعــی نفــی می  شــود. زیســت جمعــی و وابســتگی  های اجتماعــی زیــر 

ــی شــک و  ــن جهان ــد. در چنی ــم می  زن ــی روح را رق ــی و ب ــی مصنوع ــی  رود و زندگ ســوال م

ــمندی  ــر اندیش ــت. اگ ــی اس ــران آن قطع ــی کنش  گ ــفتگی اخاق ــا و آش ــد در ارزش  ه تردی

ــل  ــا تحلی ــل در روایت  ه ــای متقاب ــرای جفت  ه ــی را ب ــاختار دوجزئ ــتراوس س ــون لوی  اش چ

ــت و  ــق رف ــگ آورد و از طری ــی را فراچن ــی میانج ــه نقش ــت ک ــت اس ــدان جه ــد، ب می  کن

برگشــت در دوســوی تقابــل میــان جفت  هــای توأمــان، می  کوشــد بــا وســاطت میــان ایــن 

دو حــد متقابــل، اختــاف موجــود را رفــع یــا کم  رنــگ کنــد. )لوی  اشــتراوس، 1373: 

153-156(. در نظــر وی ایــن زنجیــره واســطه  ها بــا ســیاق عــام تجربــه زندگــی روزانــه نیــز 

ــه معیارهــای خاصــی  ــد ب ــرداز بای ــان داســتان، طنزپ ــق جه ــن در خل ســازگار اســت. بنابرای
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توجــه داشــته باشــد تــا شــرایط مفــروض منطبــق بــا ارزش  هــای اخاقــی و آموزه  هــای دینــی 

ــن  ــه، ای ــزد. در ادام ــی بپرهی ــات اجتماع ــی طبق ــی و فرهنگ باشــد و از دســته  بندی قومیت

ــوند. ــی می  ش ــا بررس معیاره

جدی بودن موضوع. 	

ــا  ــخ جامعــه را ب ــه فرهنگــی، واقعیت  هــای تل ــوان یــک مقول ــه عن ــد ب ــد   بتوان ــز بای طن

نگرشــی انتقــادی در قالبــی لطیــف ارائــه نمایــد. در اینجا منظــور از موضوع طنــز، همان آماج 

ــه کنش  هــای انســانی، اندیشــه  ها و بینش  هــای  ــی هســتند ک ــز، مقوالت ــاج طن اســت. آم

ــد.  ــی باش ــر اجتماع ــک تفک ــز ی ــوع طن ــت موض ــن اس ــن ممک ــد. بنابرای او را در برمی  گیرن

ممکــن اســت موضــوع شــوخ طبعــی، مــزاح، هــزل یــا هجــو گســتره  ای وســیع از مقــوالت 

اجتماعــی، فرهنگــی ، اقتصــادی، اخاقــی و سیاســی را در برگیــرد. امــا موضــوع طنزپــردازی 

ــدی  ــیار ج ــه بس ــت ک ــی اس ــای اجتماع ــانی و ناهنجاری  ه ــای نفس ــخ، پلیدی  ه ــق تل حقای

بــه قصــد بیــداری و اصــاح جامعــه دســت  مایه طنزپــرداز قــرار می  گیــرد. بنابرایــن ســطحی 

نگــری و سهل  اندیشــی در انتخــاب موضــوع طنــز ممنــوع اســت. اگــر قــرار اســت طنزپــرداز 

بــه مثابــه یــک مصلــح اجتماعــی عمــل کنــد، بایــد امــری جــدی و واقعــی را آمــاج طنــز قــرار 

دهــد. مشــاهده واقع  گرایانــه و دیــدن موضوعــات جــدی زندگــی و حقایــق مهــم اجتماعــی 

بــا مفهــوم دقــت و صحــت در بازنمایــی در ارتبــاط اســت. بــه صــورت یــک قاعــده کلــی نــگاه 

بــه موضوعــات جــدی و واقعیــات مهــم اجتماعــی، شــرط بازنمایــی در مجموعه  هــای طنــز 

ــا موضــوع جــدی مواجــه  ــز ب تلویزیونــی اســت. مخاطــب هنگامــی کــه در ســریال  های طن

می  شــود، محتوایــی را پیرامــون ســبک زندگــی و طبقــه اجتماعــی خــود دریافــت می  کنــد 

ــت  ــردی مثب ــا رویک ــن ب ــت. بنابرای ــده اس ــابه آن را دی ــق مش ــود مصادی ــی خ ــه در زندگ ک

ــت او  ــش رضای ــت و در افزای ــد داش ــش خواه ــز پرای ــای طن ــری از مجموعه  ه ــه بهره  گی ب

ــز، همیشــه  ــه صــورت طن ــان مســائل جــدی ب ــود. بی ــر خواهــد ب ــز موث ــی نی از رســانه مل

موجبــات ســرگرمی و خنــده را فراهــم مــی  آورد. ممکــن اســت در بازنمایــی برخــی واقعیــات 

ــی باشــد، امــا هنگامــی ارزشــمند خواهــد  ــودن موضــوع، ضابطــه اصل اجتماعــی، جــدی ب

بــود کــه حــاوی مضمــون واالی اخاقــی و انســانی نیــز باشــند. اگــر در طنزپــردازی مســائل 

ــز  ــز قــرار نگیرنــد، طعنــه  ای گزنــده در پــس لوده  بازی  هــا وجــود نــدارد. طن جــّدی آمــاج طن

بایــد از ســطح محرک  هــای هیجانــی عبــور کنــد و بــه ادراک عقلــی برســد و بــا درگیــر کــردن 

اندیشــه مخاطــب، جوهــر طنــز را عرضــه بــدارد. نــه اینکــه بــا عرضــه رفتارهــای سنت  شــکنانه 
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و نامتعــارف، تکلیــف شــخصیت  ها و ماجراهــا از پیــش تعییــن شــده باشــد. مصالــح کار در 

ایــن نــوع آثــار نمایشــی بســیار ســاده فراهــم می  شــود. بــا اســتفاده از تمهیــدات نخ  نمــا 

ــا  ــا آدم  هــای بی  عرضــه و دســت و پ ــه می  شــوند ت ــه کارگرفت شــده، فکاهــی و لطیفه  هــا ب

چلفتــی و شــیرین عقــل در مرکــز موقعیــت کمیــک قــرار گیرنــد و بــا لوده  بــازی مخاطــب را 

ســرگرم کننــد. زیــر ســوال بــردن ســنت  ها، بــه ریشــخند گرفتــن ارزش  هــا و ارائــه تصویــری 

دســت و پاگیــر از آنهــا، جوهــر اصلــی ایــن آثــار نــازل اســت. بنابرایــن در انتخــاب موضــوع 

ــی  ــازی موضوعات ــن  رو برجسته  س ــد. از ای ــته باش ــود داش ــذاری وج ــی اولویت  گ ــد نوع بای

ــار هســتند؛ ج(  ــت و اعتب ــف( مشــهود و در منظــر همــگان هســتند؛ ب( دارای منزل ــه ال ک

متناســب بــا نیــاز مخاطــب هســتند؛ د( دارای ارزش هســتند، در اولویــت قــرار می  گیرنــد.

صداقت در طنز. 	

نبایــد در طنــز موضوعاتــی را انتخــاب نمــود کــه بــا نوعــی عــدم صداقــت همــراه اســت. 

ــناد دادن  ــدارد، و اس ــود ن ــی وج ــت اجتماع ــه و زیس ــه در جامع ــی ک ــه کنش ــن ب پرداخت

کنــش زشــت و یــا عیبــی غیــر واقعــی بــه طبقــات اجتماعــی،  بــه معنــای فریــب مخاطــب 

اســت. ایجــاد لــذت و تفریــح بــا موضوعــات غیــر واقعــی، خــودش ضــد ارزش و مذمــوم 

ــه حــاوی ســخنان  ــن ک ــه افســانه  های دروغی ــن ب ــدان را از پرداخت اســت. افاطــون هنرمن

خــاف واقــع و خــاف دیــن  داری اســت و جوانــان را بــه کارهــای ناپســند تشــویق می  کنــد، 

ــک  ــای دراماتی ــق موقعیت  ه ــه در خل ــون، 1366: ج2، 959(. آنچ ــد. )افاط ــز می  ده پرهی

هنــگام طنزپــرداری، مصالــح کار طنزپــرداز قــرار می  گیــرد، یــا امــور واقعــی هســتند، یــا اموری 

ــذا ارســطو معتقــد اســت در طنــز، موضــوع امــر کلــی  کــه نزدیــک بــه واقعیــت باشــند. ل

ــا احتمــال در شــرایط و احــوال خاصــی از ســوی شــخصیت  های  ــه ضــرورت ی اســت کــه ب

دراماتیــک ســر می  زنــد. یعنــی کــرداری کــه نزدیــک بــه واقعیــت اســت، انجــام می  دهنــد. 

.)Aristotle, 1898, 35(

نصح و خیرخواهی. 	

ــا آنچــه آمــاج طنــز قــرار گرفتــه،  در طنــز بــه عنــوان یــک قالــب نمایشــی، خصومــت ب

یــک اصــل قلمــداد می  شــود. »خصومــت در طنــز بــه ایــن معنــا اســت کــه در همــان هنــگام 

کــه خنــده حــس خوبــی بــه آدمــی می  دهــد، بــا ایــن حــال، لذتــش آمیختــه بــا بدجنســی 

ــن  ــل، 1392: 35(. بنابرای ــم«. )موری ــا می  خندی ــه آنه ــه ب ــت ک ــانی اس ــوص کس در خص
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ــرداز  ــت در طنزپ ــن حال ــود دارد. ای ــار وج ــر و انزج ــی تنف ــز، نوع ــوع طن ــاب موض در انتخ

ــن  ــت ای ــه داش ــد توج ــه بای ــود. البت ــوع می  ش ــه موض ــبت ب ــن او نس ــب برانگیخت موج

ــن  ــه ای ــد. بلک ــخصی باش ــاب  های ش ــویه حس ــرض  ورزی و تس ــر غ ــد از س ــت نبای خصوم

خصومــت برآمــده از اخــاص و خیرخواهــی اســت. در غیــر ایــن صــورت نــه تنهــا خصومــت 

بــا رفتارهــای دردســر ســاز ِگروه  هــای خــاص و واکنــش افراطــی و شــدید نســبت بــه آنهــا، 

ــدید  ــز تش ــا را نی ــوع رفتاره ــن ن ــه ای ــد، بلک ــاد نمی  کن ــی ایج ــار اجتماع ــری در رفت تغیی

می  نمایــد. لــذا پرداختــن بــه آنهــا نیــاز بــه ظرافــت و هوشــمندی دارد. ضمــن آنکــه بایــد 

از اســاس در طنزپــردازی، از موضوعــات غیــر جــدی و مناقشــه برانگیــز پرهیــز نمــود. تــذکار، 

نصــح و خیرخواهــی، معیــار روشــنی اســت کــه در طنزپــردازی بایــد مــاک عمــل قــرار گیــرد. 

نصیحــت و خیرخواهــی رویــه فراگیــر در ســیره انبیــاء الهــی بــوده اســت. )اعــراف: 62، 79 

ــا و  ــه پلیدی  ه ــبت ب ــه را نس ــی جامع ــه جمع ــی، روحی ــح و خیرخواه ــتمرار نص و 93(. اس

رســوم ناپســند و مفاســد، حســاس می  کنــد و افــراد جامعــه را مصمــم بــه انجــام فضائــل 

ــنت  ــی، س ــن جایگزین ــد. ای ــندیده می  نمای ــای پس ــی و کنش  ه ــای متعال ــی، ارزش  ه اخاق

ــط  ــه مرتب ــراد جامع ــت و اراده اف ــا خواس ــی ب ــول اجتماع ــرآن، تح ــذا در ق ــت. ل ــی اس اله

ــه ایــن  ــام ب ــز، بســتگی ت دانســته شــده اســت. )رعــد: 11(. تاثیرگــذاری مجموعه  هــای طن

معیــار مهــم دارد. 

 هنجارمحوری	. 

»هنجــار«1، در مفهومــی کلــی بــه معنــای میــزان، کیفیــت و روش مــورد انتظــار اســت.

)Spears, 2001: 385(. در واقــع »قاعــده و قانونــی اســت کــه مرجــع عمــل واقــع می  شــود 
ــاح  ــن رو در اصط ــاروخانی، 1370: 492(. از همی ــت«. )س ــگان اس ــرش هم ــورد پذی و م

جامعه  شناســی بــه معنــای »الگویــی از انتظارهــای عمومــی رفتــار« قلمــداد می  شــود. 

)باقــری، 1393: 52(. در جامعــه اســامی، انتظارهــای عمومــی برخاســته از فرهنــگ دینــی و 

ضوابــط اخاقــی اســت، کــه مــاک عمــل و رفتــار قــرار می  گیرنــد. چــرا کــه همــواره »انتظــار 

عمومــی تابــع نظام  هــای سیاســی و اعتقــادی جوامــع هســتند. )مک  کوایــل، 1385: 23(. 

ــر اندیشــه  ــی ب ــدی و مبتن ــی توحی ــه جهان  بین ــر پای ــک نظــام هنجــاری ب ــد ی ــن  رو بای از ای

اســامی وجــود داشــته باشــد کــه برتولیــدات رســانه ملــی از جملــه ســریال  های طنــز حاکــم 

1.  norm.
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باشــد. ایــن نظــام هنجــاری، چارچــوب مشــخصی در جهــت سیاســت  گذاری، برنامه  ریــزی و 

تولیــد برنامه  هــای بهتــر ارائــه می  دهــد. »ایــن چارچــوب مبنــای فکــری و ایدئولــوژی اســت 

کــه رســانه بــرای نشــر و پخــش، آن را مبنــای خــود قــرار می  دهــد«. )ترکاشــوند، 1389: 15(. 

اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در ایــن بخــش، معیارهــای بنیادیــن خاصــی کــه 

بــه عنــوان هنجارهــای اصلــی بایــد محــور طنزپــردازی قــرار گیــرد، منحصــر بــه »نظریه  هــای 

هنجــاری رســانه«1 نیســت و از آن فــراَروی شــده اســت و البتــه در حصــار باید  هــا و نبایدهــای 

تشــریعی و فقهــی نیــز محصــور نمانــده اســت. در ادامــه ایــن هنجارهــا بررســی می  شــوند.

اول: احتــرام بــه حریــم خصوصــی: »حريــم خصوصـــي محــدوده  ا  ی از زندگــي شــخص 

اســت كــه بــه وســيله قانــون و عــرف تعييــن شــده و ارتباطــي بـــا عمــوم نــدارد، بــه نحــوي 

كــه دخالـــت ديگـــري در آن ممكــن اســت باعــث جريحـــه  دار شـــدن احساســات شــخص 

ــوان موجــود انســاني شــود«. )رحــم دل، 1384: 129(.  ــه   عن ــزد ديگــران ب ــا تحقيــر وي ن ي

تجســس در امــوری خصوصــی مــردم و اطــاع یافتــن از آنچــه مــردم در خفــا انجــام می  دهند 

و راضــی بــه افشــاء آن نیســتند، نــه تنهــا از نظــر اخاقــی در زمــره رذائــل قــرار می  گیــرد، کــه 

نامشــروع و حــرام اســت. َســرَک کشــیدن در زندگــی مــردم و واکاوی مســائل شــخصی افــراد 

یــا یــک گــروه خــاص و برمــا کــردن اســرار مــردم بــه بهانــه خلــق موقعیت  هــای خنــده  دار 

و مضحکــه نمــودن آنــان، جایــز نیســت. از ایــن رو طنزپــردازان عــاوه بــر آنکــه حــق ندارنــد 

حریــم خصوصــی افــراد و گروه  هــای حقیقــی را نقــض کننــد، در نــگارش متــون نمایشــی نیــز 

نبایــد ســرک کشــیدن بــه حریــم خصوصــی شــخصیت  های داســتانی بــه عنــوان یــک کنــش 

دراماتیــک قلمــداد شــود و در ســاختار کلــی داســتان گنجانــده شــود.

دوم: حفــظ کرامــت انســانی: کرامــت انســانی حقــی اســت کــه خداونــد بــرای تک  تــک 

انســان  ها تعییــن نمــوده اســت )اســراء: 70(.  ایــن کرامــت ســبب فضیلــت انســان نســبت 

بــه ســایر موجــودات شــده اســت. مــاک ایــن برتــری و کرامــت، فراتــر از معیارهــای مــادی 

ــوا و  ــخاص، تق ــت اش ــری و کرام ــار برت ــرآن، معی ــر ق ــت. از منظ ــوی اس ــای دنی و ارزش  ه

خداترســی اســت. )حجــرات: 13(. چنیــن کرامتــی اقتضــا می  کنــد »حیثیــت، جــان، مــال، 

حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون باشــد«. )قانــون اســاس: اصــل22(. 

حفــظ کرامــت انســانی یکــی از معیارهــای اصلــی در طنزپــردازی اســت. لــذا بــه هیــچ بهانه  ای 

1. normative theories
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نمی  تــوان کرامــت انســان  ها را خدشــه  دار نمــود. بــه ســخره گرفتــن دیگــران جایــر نیســت 

چــه بســا آنــان بهتــر از مســخره کننــدگان باشــند. )حجــرات: 11(. ایــن اصــل تنهــا در صورتــی 

قابــل نقــض اســت کــه شــرع یــا قانــون اجــازه آن را داده باشــد. ایــن معیــار بنیادیــن از 

مجموعــه دالئلــی اســت کــه بــر حفــظ حرمــت و کرامــت اشــخاص داللــت می  کننــد. چــرا 

کــه بــه حکــم »َونفخــُت ِفیــِه ِمــن ُروِحــی« )حجــر: 15(، انســان از روح الهــی برخــوردار اســت 

و کرامتــی ذاتــی دارد. همیــن خصلــت باعــث شــده تــا وی خلیفــه خداونــد در روی زمیــن 

شــود. )فاطــر: 39(. 

و  نهادهــا  یــا  حقیقــی  شــخصیت  های  بــه  توهیــن  توهیــن:  از  پرهیــز  ســوم: 

ــه  ــای وقیحان ــا، جوک  ه ــت. لیچارگویی  ه ــرم اس ــند و گاه ج ــی، ناپس ــخصیت  های حقوق ش

ــر  ــرد، عــاوه ب ــا طبقــات اجتماعــی صــورت می  گی ــراد ی ــه اف ــن ب ــا نوعــی توهی ــه در آنه ک

اینکــه تغییــری در وضــع اجتماعــی ایجــاد نمی  کنــد، نوعــی بی  اعتمــادی نســبت بــه رســانه 

ملــی را درپــی خواهــد داشــت و باعــث هتــک حرمــت افــراد، اصنــاف و گروه  هــای اجتماعــی 

ــه شــدت مذمــوم و طــرد شــده  اند. در  ــه رفتارهــا ب ــی ایــن گون می  شــود. در اندیشــه دین

ــی و  ــت او عیب  جوی ــد و نی ــتانی بگوی ــن داس ــه مؤم ــس علی ــت »هرک ــده اس ــث آم حدی

ریخــت آبــروی وی باشــد تــا نــزد مــردم از چشــم بیفتــد، خداونــد او را از والیــت خــود خــارج 

و بــه والیــت شــیطان داخــل می  کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه شــیطان او را نمی  پذیــرد«.

)کلینــی، 1439: ج4، 85(. در اینجــا نیــت و قصــد توهیــن، چنیــن پیامــد خطرناکــی را در 

پــی دارد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــات فرهنگــی 

ــوام  ــی در اق ــوم بوم ــا و آداب و رس ــا، آیین  ه ــرده فرهنگ  ه ــی آن، خ ــتره جغرافیای و گس

ایرانــی، طنزپــرداز موظــف اســت در انتخــاب لهجــه و یــا نســبت دادن برخــی ناهنجاری  هــای 

اجتماعــی یــا ناپیراســتگی  های اخاقــی، حساســیت الزم را داشــته باشــد و درجــه اهمیــت 

ــاط  ــک انضب ــد و در ی ــخیص ده ــی تش ــی و اجتماع ــاع سیاس ــات را در اوض ــن موضوع ای

حرفــه  ای بــا رعایــت اســتاندارهای الزم همچــون صراحــت، واقعیــت، صحــت و عینیــت، از 

ــا توهیــن و تمســخر لهجه  هــا و آداب و رســوم  امــوری کــه باعــث هتــک حرمــت اقــوام ی

محلــی می  شــود، بپرهیــزد. ایــن اصــل تداعــی کننــده مفــاد ِنظریــه مســئولیت اجتماعــی 

رســانه اســت. در واقــع اصــل آزادی و اســتقال رســانه بایــد بــا وظایــف و مســئولیت  های 

اجتماعــی و تعهــد رســانه در برابــر جامعــه، ســازگاری ایجــاد نمایــد. )معتمدنــژاد، 1386: 

281(. از آنچــه بیــان شــد اهمیــت عــدم توهیــن بــه شــریعت و مقدســات، بــه طریــق اولــی 
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اســتفاده می  شــود. در ادبیــات قــرآن ایــن خصلــت کافــران اســت کــه »بــه جهــت افــراط در 

لذت  هــای زود گــذر دنیــا، شــادی می  کردنــد و فــرح و مــرح آنــان بــه جهــت احیــای عقایــد 

باطــل و از بیــن بــردن حــق و در هــم کوبیــدن آن بــوده اســت« )طباطبایــی، 1364: ج17، 

352(. همیــن کفــار بودنــد کــه آیــات الهــی را بــه ریشــخند می  گرفتنــد )روم، 10( و عبــادت 

و نمــاز مومنیــن را بــه ســخره می  گرفتنــد. )مائــده: 57(.  در تاریــخ طنــز، بــه ســخره گرفتــن 

مناســک دینــی و امــور مقــدس بــه عنــوان فعالیت  هــای طنزآمیــز در اروپــای قــرون وســطا 

نقــل شــده اســت. چنانکــه »در عیــد احمق  هــا و عیــد االغ  هــا، اســقف ســرنگون می  شــد و 

پســر بچــه  ای جایــش را می  گرفــت یــا اســقف  های رده پاییــن لبــاس زنانــه می  پوشــیدند و 

ــه  ــا تمســخر و زوزه  کشــان می  خواندند«.)موریــل، 1393: 32(. این  گون آیــات مقــدس را ب

رفتارهــا عــاوه بــر آنکــه از لحــاظ عقلــی نامتعــارف هســتند و هنجارهــای اجتماعــی را زیــر پــا 

می  گذارنــد، باعــث خدشــه  دار شــدن احساســات مذهبــی نیــز خواهنــد شــد. ضــروری اســت 

ــای  ــی و دیالوگ  ه ــای نمایش ــق موقعیت  ه ــخصیت  پردازی، خل ــه ش ــردازی از هرگون در طنزپ

کــه بــه صراحــت یــا در زیرمتــن، منجــر بــه قداســت  زدایی و یــا توهیــن بــه ادیــان و باورهــا و 

اعتقــادات می  شــود، بــه شــدت پرهیــز گــردد. نســبت بــه ادیــان دیگــر نیــز ایــن حساســیت 

دو چنــدان اســت؛ چــرا کــه پیــروان آنــان را تحریــک می  کنــد تــا علیــه دیــن اســام، اقــدام 

متقابــل انجــام دهنــد کــه آســیب  های اعتقــادی بیشــتر را درپــی خواهــد داشــت.

در پایــان ذکــر یــک معیــار غیــر بنیادیــن نیــز ضــروری اســت و آن اینکــه طنزپــردازان در 

ســریال  های تلویزیونــی بایــد بــا رنــدی، ضمــن ایفــای مســئولیت و نقــش حرفــه  ای خــود، 

شــرافت و جایــگاه موثــر خــود را بــه عنــوان یــک مصلــح اجتماعــی حفــظ کننــد و بــا بی  طرفی 

کامــل موضوعــات اجتماعــی را دســت  مایه طنزپــردازی قــرار دهنــد. طنزپــرداز نبایــد منافــع 

ــایی و  ــی عقده  گش ــد و نوع ــرار ده ــل ق ــای عم ــود را مبن ــت و اراده خ ــخصی و خواس ش

ــراب  ــود اش ــی را در کار خ ــای اجتماع ــوام و گروه  ه ــا اق ــاف ی ــراد، اصن ــری از اف ــام گی انتق

نمایــد. هم  چنانکــه بایــد نســبت بــه منافــع ملــی و سیاســت  های نظــام نیــز وفــادار باشــد.

نتیجه  گیری

ــه مجموعــه  ای از معیارهــای بنیادیــن عــام  ــی توجــه ب ــز تلویزیون  در مجموعه  هــای طن

ــی و  ــی، دین ــالت فرهنگ ــای رس ــردازان را در ایف ــد طنزپ ــد، می  توان ــان ش ــه بی ــی ک و خاص

ــز  ــان کــه شایســته اســت رهنمــون ســازد. اینکــه موقعیت  هــای طن اجتماعــی خــود، آنچن
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و کمــدی بایــد بــه گونــه  ای باشــد کــه در ذائقــه عمومــی مــورد پســند واقــع شــود، امــری 

ــب  ــا جل ــت؛ ام ــوده اس ــردازان ب ــرایان و طنزپ ــه کمدی  س ــورد توج ــاز م ــه از دیرب ــت ک اس

ــه ســطحی  نگری  ــد ب ــز، نبای ــق ســریال  های طن ــون از طری ــان تلویزی رضایــت عامــه و مخاطب

و تنــزل اخاقــی بینجامــد. ایــن مجموعه  هــا می  تواننــد بــا کاربســت معیارهــای بنیادیــن، 

ــر جــذب مخاطــب، باورهــا و ارزش  هــای جامعــه را مســتحکم کننــد و هنجارهــای  عــاوه ب

اجتماعــی را تقویــت کننــد. بــدون آنکــه از رســالت اصلــی خــود منحــرف شــود.

ــی، بایــد مبتنــی برمعیارهــای  طنزپــردازی در ســریال  های تلویزیونــی در طــراز رســانه مل

ــن  ــد کمتری ــاال، بتوان ــذاری ب ــر تاثیرگ ــاوه ب ــه ع ــود ک ــام ش ــی انج ــام و خاص ــن ع بنیادی

ــدی  ــه توحی ــه نظری ــه ب ــا توج ــام ب ــن ع ــای بنیادی ــد. معاره ــته باش ــی داش ــیب را درپ آس

ــواره  ــردازی هم ــد در طنزپ ــی، بای ــی و معرفت  بخش ــی، اصاح  طلب ــعادت طلب ــادکامی، س ش

ــع  ــه مان ــر آنک ــاوه ب ــا ع ــن معیاره ــه ای ــدی ب ــرد. پایبن ــرار گی ــردازان ق ــه طنزپ ــورد توج م

شــکوفایی و خاقیــت در طنزپــردازی نیســت، بلکــه چشــم  انداز روشــنی در برابــر طنزپــردازان 

گونــه  ی  ایــن  جــدی  وآســیب  های  چالش  هــا  و  می  گشــاید  نمایشــی  مجموعه  هــای 

ــاند.  ــل می  رس ــه حداق ــی را ب تلویزیون

معیارهــای خــاص امــا بیشــتر ناظــر بــه جهــان داســتان و شــرایط مفروضــی کــه در ایــن 

جهــان داســتانی وجــود دارد،  از اهمیــت ویــژه  ای برخوردارنــد. طنزپــرداز بایــد هنــگام خلــق 

جهــان داســتان، شــرایطی را مفــروض گیــرد کــه مطابــق بــا معیارهــای خــاص، از جدیــت الزم 

برخــوردار باشــند و جنبــه صــدق و حقیقــت در آن مــورد تاکیــد باشــد. طنزپــرداز بــه عنــوان 

مصلــح اجتماعــی از ســر نصــح و خیرخواهــی، کج  روی  هــا و ناهنجاری  هــای اجتماعــی را در 

ــخصیت  پردازی  ــد در ش ــن رو بای ــرد. از ای ــه کار می  گی ــک ب ــای دراماتی ــاد موقعیت  ه ایج

و نــگارش دیالوگ  هــای دراماتیــک، هنجارهایــی چــون حفــظ کرامــت انســانی، احتــرام بــه 

ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، نهادهــا، گروه  هــای  ــز از توهیــن ب حریــم خصوصــی، پرهی

ــا حساســیت  های الزم مــد نظــر باشــند.    اجتماعــی و قومیت  هــا و مقدســات دینــی، ب
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