نبایدها و نشایدهای طنز در روزنامهنگاری
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نکاتی اخالقی در رابطه با طنز و شوخطبعی در رسانهها

محمًز فطخبمی

زض کىبض َىعدطزاظان حطفٍای وظیط َىعوًیؿابن کبضیابوًضیؿااُب ي کماسیهَابی ووًیعیاًوی کاٍ ثُاًض ماساي ي
ورههی ثطای ضؾبوٍَب َىع وًلیس میکىىس ثؿایبضی اظ ضيظوبماٍوگابضان ي زؾا

اواسضکبضان ضؾابوٍ ویاع واطخی

میزَىس ثطای خصاثاط ي دطمربَت کطزن محهًالت ضؾبوٍای ذًز اظ َىع ي قًخَجؼی اؾااابزٌ کىىاس محااًای
َىعآمیعی کٍ زض ضؾبوٍ مىاكط میقًز چٍ یک اثط کبمال َىعآمیع ثبقس ي چٍ محهًل ضؾبوٍای غیطَىعآمیعی کاٍ
زض ثركی اظ آن قًخَجؼی ثابض ضفاٍ ثبقس ذًاٌ اظ َىع ثطای اواقبزی گعوسٌ اؾاابزٌ قسٌ ثبقس ي چاٍ ثاٍػىاًان
لحىی کٍ کمک کىس وب محاًا زلىكیهوط ثٍ مربَت ػطيٍ قًز زض مؼطو ذُبَبییؾ
اؾ

کاٍ ثبیؿااٍ ي قبیؿااٍ

ضيظوبمٍوگبضان ي ؾطزثیطان ضؾابوٍ َاب اظ آوُاب اخاىابة کىىاس ثطذای اظ ایاه ذُبَاب چىابن غیطاذالیای ي

غیطیبوًویاوس کٍ میوًاوىس َط ضؾبوٍ ي ضيظوبمٍوگبضی ضا –زض َط کكًضی ثب یًاویه دیكطفاٍ -ثب زضزؾط خسی اظ
زازگبٌ وب ذساحبفظی ثب ػطنٍ ضؾبوٍ ضيثطي کىىس ثؼًی زیگط َط چىس ثظابَط چىاسان ذُطواب ي مكاا ؾابظ
ویؿاىس امب چكمدًقی ثط آوُب ي اودب مسايمكبن ضؾبوٍ ي انحبة آن ضا ثٍ اثاصال ي ثسوبمی میکكبوس ػوایضغام
اَمی

ایه ثحث اظ یاؿً ي دطمربَت ي قبیغ ثًزن َىع مُجًػبوی ثطای فبضؾیظثبوبن اظ ؾًی زیگط وب کىاًن

 1ایه مقبلٍ ثٍ ؾابضـ ثرف آمًظقی ضازیًظمبوٍ وًقاٍ قسٌ اؾ

ي ثط ضيی يةؾبی

اؾ :
http://www.radiozamaneh.com/245959
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ایه ضؾبوٍ زض آزضؼ ظیط یبث زؾاطؾی

ثٍ مجبحث اذالیی زض ظمیىٍ  -ثٍ ًَض قابف ي فىی وٍ قؼبضی ي کویگًیبوٍ -ثؿیبض اوس دطزاذااٍ قاسٌ اؾا
ایه وًقابض قبیس ثطای ورؿایه ثبض زض ظثبن فبضؾی ثٍ ضایحوطیه ایه ذُبَب میداطزاظز ثؼًای اظ ایاه ذُبَاب
حبيی «وجبیسَب»یىس یؼىی ذُبَبیی کٍ َیچ ضؾبوٍ ي ضيظوبمٍوگبضی وجبیس ثاٍ َایچ يخاٍ مطواات آوُاب قاًز زض
حبلیاٍ ثؼًی حبيی «وكبیسَب»یىس ذُبَبیی کٍ قبیؿاٍ ضيظوبمٍوگبضان ذًقىب ي ضؾبوٍَبی ثبدطوؿیخ ویؿا
زض اواُب ویع ثٍ يؾًاؼ ي ؾًءاؾاابزٌ اظ وجبیسَب ي وكبیسَبی مطوجٍ ثب َىع زض ضيظوبمٍوگبضی کٍ ثٍ واًػی زیگاط
میوًاوس ضيظوبمٍوگبضان ي َىعدطزاظان ضا محسيز ي زضگیط ذًز کىس میدطزاظیم

یک اصل ساده و یک اشتباه رایج
ایه ان ثؿیبض ؾبزٌ ضا ثربَط زاقاٍ ثبقیس« :آزمُب زض امًضی کٍ ذبضج اظ اضازٌی آوُبؾ
َمیه ان ؾبزٌ ضا زض َط وًع قًخَجؼی ضؾبوٍای ضػبی

کىیس ثؿیبض ثؼیس اؾ

قًیس چًن َطگع کؿی ضا ثربَط چیعی کٍ ذبضج اظ اضازٌی ايؾ

مؿئًلیای وساضوس » اگط

کٍ زچبض ثیاذالییَابی ضایاح

اظ مؼوًلی َبی شَىای ي ثاسوی گطفااٍ واب

ذهیهٍَبی یًمی ي خىؿیای ي وػازی ثٍ َىع ومیگیطیس ثیكاط مؿبئ اذالیی ي ایطازَبی حطفاٍای زض ظمیىاٍی
َىع زض ػبلم ضيظوبمٍوگبضی کٍ زض ازامٍ ثٍ آوُب میدطزاظیم اظ وبزیسٌ گطفاه َمیه وااٍی ؾبزٌ وبقی میقًوس
انًال ضایحوطیه اقاجبَی کٍ زض حًظٌی َىع ضؾبوٍای يخًز زاضز آن اؾ
اؾ

کٍ ػسٌای گمبن میکىىس َىع حًظٌای

«غیطخسی» ي فبضؽ اظ «مؿئًلی » کٍ می وًان ثب دًقف آن وظطاوی ضا اظُبض کاطز ي حاای اوُبمابوی ضا ياضز

کطز ثسين آواٍ ویبظ ثٍ دبؾرگًیی ثبقس امب قًخَجؼی مث ومک ي ازيیٍ اؾ
ثؼًب وابیح قگا اوگیعی گطف

میوًان ثٍ َط غاصایی آن ضا ظز ي

امب َطگع وٍ خبی غصا ضا میگیطز ي وٍ -اگط فبؾس ثبقس -مبوغ اظ يطضضؾبوی آن
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میقًز زض ضياثٍ اخامبػی میوًان ثؼًی حطفُب ضا کٍ ومی واًان زض حبلا
قًذی گا

خاسی گاا

ثاب َىاع ي کىبیاٍ ي

امب زض ػیه حبل ومی وًان َط حطفی ظز ي ثؼس ثب یک «قًذی ثًز» یًایٍ ضا زضظ گطفا

مطظَبیی زاضز کٍ وقطیجب َمٍی مب آن ضا میقىبؾیم ي مدجًضیم ضػبی
زویبی ضؾبوٍ ویع نبزق اؾ

میوًان ثب َىع ثٍ اواقبز دطزاذ

قاًذی

کىیم زض مقیبؾی ثعضگاط َمایه مؿابلٍ زض

ي حای غیطمؿااقیم ثاٍ مؿابئوی وعزیاک قاس کاٍ

وعزیک قسن مؿاقیم ثٍ آوُب زضزؾطؾبظ ثبقس امب ایه ثٍ آن مؼىب ویؿ

کٍ َىع ي قًخَجؼی ضؾبوٍای َیچ حاس ي

مطظی وساضز اوابیب َىع ثربَط گعوسٌ ي ثطذًضوسٌ ثًزوف مطظَبی اذالیی ظیبزی زاضز حای زض مؿابئ ػماًمی
اخامبػی ي ؾیبؾی ویع ومیوًان َط ازػب ي اوُبمی ضا نطفب ثربَط آواٍ لجبؾی َىعآمیع دًقبوسٌ قاسٌ اقابػٍ زاز
يیای ثٍ ؾًغٌای َىعآمیع فاط میکىیس یب یطاض اؾ

ثطای اواكبض َىعی ضؾبوٍای وهمیم ثگیطیس ػبزت کىیس کاٍ

محاًای انوی مُوت ضا اظ َىعی کٍ آن ضا زضثطگطفاٍ ثطَىٍ کىیس وب ثٍ لُت مُوت ثطؾیس آیب لات مُوات حابيی
ازػبیی غیطاذالیی ي يساوؿبوی یب مجاصل ویؿ ؟ مابؾابوٍ زض ثؿیبضی اظ مًایغ َؿ !
َىع اثعاضی ثطای فطاض اظ مؿئًلی

اذالیی ي یبوًوی (الجاٍ یبوًوی مؼقًل ي مىهاابوٍ ویؿا

یًاویه ػب ِ ثیهالمووی ومیوًان کؿی ضا زض مُجًػبت ثب یبَؼی

ماثال اگاط مُابث

ثٍ اوُبمی کٍ َىًظ اثجبت وكسٌ ماهف ي محاً

کطز ومیوًان ایه کبض ضا زض دًقف َىع ویع اوداب زاز (کابضی کاٍ زض ضؾابوٍَابی وىاسضي فبضؾایظثابن اػام اظ
حاًمای ي ادًظیؿیًن ضایح اؾ ! َمبوًُض کٍ زض خبمؼٍ ومیقًز کؿی ضا ثٍ زظزی مىؿًة کطز ي آثطيیف ضا
ثطز ي ثؼس ثب «قًذی کطز » مؿبلٍ ضا زضظ گطف

زض ضؾبوٍَب َم ومایواًان چىایه کاطز َىاع ثرهاًل َىاع

ضؾبوٍای مقًلٍای خسی ي مؿئًلی آيض اؾ
ثط َمیه اؾبؼ ثب ثبيض ثٍ خسی ي مؿئًلی آيض ثًزن َىع ي قاًخَجؼای زض ضؾابوٍَاب زض ازاماٍ ثاٍ ثطذای اظ
مُماطیه مؼًالت زض ایه حًظٌ میدطزاظیم:
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َ -1ط وًع وحقیط ي ومؿرط يؼاُبی خؿمبوی وبؾبظ ثًزن اػًبی ثسن مؼوًلی
غیطَجیؼی ثًزن فیعیای اقربل وح

خؿمی ي ضياوی ي ػهاجی ي

َط ػىًاوی غیطاذالیی ي مجاصل اؾ

انًال ثبیس اظ ذًز دطؾیس افطاز چٍ وقهیطی زاضوس کٍ کًوابٌ یسواس زَبوكابن ثاعضت اؾا

ثاٍ ثیمابضی ناطع

مجاالیىس ومیوًاوىس ضاٌ ثطيوس یب ثیىی قبن یًظ زاضز؟ ػاليٌ ثط ایه ایه ػًاضو چٍ يطضی ثٍ حبل ؾبیطیه ي ماب
زاضز؟ الجاٍ ایه مؿبلٍ زض کبضیابوًضَبی ضؾبوٍای مماه اؾ
اقیب ضا کح ي کًغ وهًیط میکىس امب حای زض ایه حبل
وبکیس کطز فطامًـ واىیس کٍ زض ضػبی

ضػبی

وكًز چطا کٍ ایه َىاط اناًال اوؿابنَاب ي

َم وجبیس ضيی وقبیم ظبَطی افطاز ثیف اظ حس مؼماًل

ایه ان وجبیس گطفابض مغبلٍُی ضایح زضثبة میعان ثاسی ي ذاًثی افاطاز

قس اگط فاط میکىیس احمسیوػاز زض ظمبن ضیبؾ

خمًُضیاـ خىبی َبی ثعضگی مطوات قسٌ َایچ اقاابلی
اي ضا زؾامبیٍ َىع ذًز کىیس امب َطگع ثٍ ذًز اخبظٌ وسَیس

وساضز وب آودب کٍ می وًاویس اػمبل غوٍ ي افابض ظق

کٍ قا نًضت اي یب کًوبٌ ثًزن یسـ ضا مؿرطٌ کىیس اواربة ي زذبل

)َجیؼای( اي زض ایىااٍ ایاه قااوی

ثبقس چقسض ثًزٌ اؾ ؟ ي انًال چٍ يطض ي واؼی اظ ظقای ي ظیجبیی قا ِ ي اوسا اي ثٍ ؾبیطیه میضؾس؟ َمایه
مؿبلٍ زض مًضز ثیمبضی افطاز َم نبزق اؾ

ي زضؾ

ویؿ

کٍ ثیمبضی افطاز ثاٍ َىاع کكایسٌ قاًز حاای اگاط

ؾیبؾامساضاوی وبزضؾ کبض ثبقىس

 -2ثط َمیه اؾبؼ ومؿرط ي اَبو
غیطاذالیی اؾ

ثٍ اػًبی ذبوًازٌی افطاز ثاٍ ثُبواٍ َىاع ؾیبؾای ي اخامابػی وبزضؾا

یک فطز چٍ گىبَی کطزٌ اؾ

ي

اگط مبزض دسض َمؿط ذًاَط ثطازض یب فطظوسـ ؾیبؾ مساضی

ظبلم یب خىبیاابضی مرًف اؾ ؟ زاقاه ضاثٍُی وَؿَجی ثب زیگطان کًچااطیه زلیوی ثسؾ
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ومیزَس وب کؿای ثاٍ

ذبَط ذُبی زیگطی مؿاح ؾطظوف ثبقس ي زض وایدٍ ؾًغٌی َىع ي َدً یطاض گیاطز الجااٍ اگاط آن افاطاز ثاٍ
وًثٍی ذًز ػبموی

زاقاٍ ثبقىس حامب میوًان آوُب ضا –ثب ضػبی

ایه مؿبلٍ زیگط نطفب ثٍ وؿج

آوُب ثب ؾبیطیه ضثٍ واساضز ماثال مایواًان فابئعٌ َبقامی زذااط اکجاط َبقامی

ضئیؽ خمًُض اؾج ي ضئیؽ مدمغ وكریم مهوح
يی قرهی

حسيز اذالیی ػمًمی -ثٍ َىع کكیس کٍ الجااٍ

وظب فؼوی ضا ثٍ َىع کكیس امب ایه ثٍ ذبَط آن اؾا

کاٍ

ؾیبؾی ي اخامبػی مؿاقوی زاضز ياال اگط َمبوىس زذاط محمس ذبومی ضئیؽ خمًُض دیكیه ظوای

ثًز فبضؽ اظ َطگًوٍ فؼبلی

ؾیبؾی ي اخامبػی ذبل ي یب ًَازاضی اظ ؾیبؾ َابی داسضـ قبیؿااٍ وجاًز کاٍ

نطفب ثربَط دسضـ ثٍ َىع کكیسٌ قًز َطگع اخبظٌ وسَیس احؿبؾابت ي ػهاجبوی

قامب ػویاٍ یاک قارم

َطچقسض کٍ اظ وظط قمب گىبَابض ثبقس ثٍ ؾًی وعزیابوف مىحطف قًز

َ -3ىع میوًاوس زض یبلت خسی ثبقس امب زض ایه نًضت ثبیاس َاًضی ثبقاس کاٍ مربَات ػابزی ثاب َاًـ ي
مؼوًمبت ػبزی ثاًاوس وكریم زَس کٍ خسی ویؿ

یب اگط ثٍ مىبؾج

ذبنی اؾ

(زضيؽ ايل آيضی ؛ ؾایعزٌ

فطيزیه زض فبنوٍای کًوبٌ ي اظ َمبن ضؾبوٍ غیطيایؼی ثًزن آن اػال قًز یاک ماًضز مىبؾات زض ایاه ظمیىاٍ
قًذی ووًیعیًن ثیثیؾی زض ؾیعزَم فطيضزیه ؾبل  1311ثًز زض آن ضيظ زض یای اظ ثرفَبی ذجطی اػاال
قس َج وًافقی کٍ ثیه ایه ضؾبوٍ ي ؾیمبی ج ا ا نًضت گطفاٍ اظ ایه ثٍ ثؼس ثطوبمٍَبی ثی ثی ؾای فبضؾای اظ
ووًیعیًن زيلای ایطان درف میقًز ثالفبنوٍ دؽ اظ اػال ذجط ویع اػال قس کٍ ایاه زضيؽ یاب قاًذی ؾایعزٌ
ثًزٌ اؾ

امب ضيظوبمٍ قطق زض آذطیه قمبضٌ ذًز زض ؾبل  1313یک ناحٍ ضا ثٍ زضيؽ  13اذاهبل زاز ثب

ذجطَبیی کبمال یبث ثبيض کٍ یای اظ آوُب گعاضقی ؾبذاگی (ثٍ َمطاٌ ػاؿی زؾاابضی قاسٌ ثاب مًياًع کاح
ثًزن ثطج میالز ي ؾقًٌ یطیتالًیًع آن ثًز ضيظوبمٍ زض حبلی وًظیغ قس کٍ کبضکىبن آن ثٍ وؼُیالت ػیس ضفااٍ
5

ثًزوس ي وب  15ضيظ ثؼس َم ثبظوگكاىس آن ذجط زض ایب ػیس وٍ فقٍ ثط ییم

موک زض مىُقاٍ اثاط گصاقا

ثوااٍ

وًضيظ ؾبکىبن اَطاف ثطج ضا دط اظ َطاؼ ؾبذ

َ -4ىع ي قًخَجؼی ثطاحای میوًاوس زض ذسم

اواقبل ي اقبػٍی محاًای خىؿیای یطاض گیطز مكا ایىدبؾ

کٍ ثط ذالف ثؼًی مؿبئ اذالیی (مثال قًذی ثب وقبیم ثسوی افطاز مؿبئ خىؿیای واٍ ثاٍ َاًض کبما یبثا
حصف َؿاىس ي وٍ حای وكریم آوُب کبض ضاحای اؾ
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کٍ ثیه محاًای خىؿای ي خىؿایای (ؾاؿای ي ؾاؿیؿاای فاطق ثؿایبض اؾا

دیف اظ َط چیع ثبیس زاوؿ

محاًای خىؿی ي اظ خموٍ قًخَجؼی خىؿی مؿاقیمب ثٍ ضاثٍُی خىؿی یب اػًبی وىبؾوی میدطزاظز زض حبلیاٍ
زض محاًای خىؿیای مماه اؾ
خىؿیای اؾ

َیچ اقبضٌای ثٍ آوُب وجبقس محااًای خىؿایای حابيی ماابَیم ي کویكاٍَابی

کویكاٍ َابیی مثا ثاسکبضٌ ثاًزن ظوابوی کاٍ ومابیالت خىؿای ثیكااطی زاضواس یاب فبؾاس ثاًزن

َمدىؿگطایبن زض ک َط مًمًوی کٍ اوؿبنَب ضا ثٍ گطایفَبی خىؿیقبن محسيز کىس ي وقویا زَاس مؼماًال
حبيی کویكٍ خىؿیای اؾ

محاًای خىؿیایای کٍ خىؿی (ؾاؿی ثبقس ضاح وط یبثا وكاریم اؾا

اماب

ثؿیبضی اظ کویكٍَبی خىؿیای ویع َؿاىس کٍ خىؿی ویؿاىس ي ثُمیه ذبَط ضاحااط ثٍ ضؾبوٍَب ضاٌ دیاسا مایکىىاس
مثال ظن-شلی ذًاوسن مطزاوی کٍ ثسين مكًضت ي ضيبی

َمؿطقبن وهامیم مُمای ومایگیطواس یاب مااطيو

زاوؿاه اودب کبضَبی ذبوٍ ثطای ظوبن ي زين قبن وكبن زازن آن ثطای مطزان  -ي فابَیبت ثؿایبضی کاٍ ثاط ایاه
اؾبؼ قا گطفاٍاوس -محاًای خىؿیای زاضوس اثطاَیم وجًی ظمبوی ؾؼیس یبؾمی اظ وىسضيان مربلف انالحبت
ضا کٍ اػال کطزٌ ثًز اگط فبئعٌ َبقمی ثٍ ظوسان ثطيز ضیكف ضا ذًاَس وطاقیس ثٍ َىع گطفا

ي اي ضا "ذاًاَط

ؾؼیسٌ" ذُبة کطز (َ http://www.irangreenvoice.com/article/2012/sep/27/29037ىعی کٍ
آقابضا خىؿیای اؾ
ًَی

ي اظ وااط ثطوطی مطز ثط ظن ي وحقیطآمیع ثًزن نابت ي ًَی

ظوبوٍ زض مقبثا ناابت ي

مطزاوٍ وبقی میقًز یب ثٍ ایه لُیاٍ اوگویؿی وًخٍ کىیس:
َیچ میزاوؿایس کًچک ثًزن ؾبیع دب (کاف ظوبن وؿج
َجیؼ

ثاٍ ماطزان ضیكاٍ زض وابما اوؿابنَاب زاضز؟

زض فطگكای ًَقمىساوٍ کف دبی ظنَب ضا کًچااط کطزٌ وب فبنوٍقبن زض َىگب ایؿابزن خواًی

ؾیىک ظطفكًیی ثب ظطفُبی وكؿاٍ کماط قًز
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خسا اظ ثبومک یب ثیومک ثًزن ایه قًذی ایه مُوت آقابضا محاًایی خىؿیای زاضز ي کویكٍَبی ضایاح زضثابضٌ
کبض ظوبن زض ذبوٍ ضا وقًی

میکىس چىیه مُوجی َط چىس مؿاقیمب حبيی وًَیه وىسی ویؿ

امب ثؿاٍ ثاٍ آوااٍ

چگًوٍ مىاكط قًز میوًاوس اػاطاوثطاوگیع ثبقس زض وعزیک قسن ثٍ ؾًغٌَبی خىؿیای ي یًمیای زض زضؾا
مماه اؾ

اظ خبمؼٍی مربَجبن ثؿیبض حیبوی اؾ

قًذیای ثب محاًای خىؿیای ثطای مربَجبن اؾاابوسیىبيی

نطفب ماطح ثبقس امب ثطای مربَجبن ذبيضمیبوٍای ضودبوىسٌ ي ثبلؼاؽ
ػاليٌ ثط مؿبلٍ ضودبوىسگی ثبیس وًخٍ زاق

کٍ قًخَجؼیَب ثب محاًای خىؿیای ممااه اؾا

وابثیطات ثؿایبض

مرطثی زض خبمؼٍ زاقاٍ ثبقىس مثال زض زٍََبی ؾی ي چُ ذًضقیسی يیای کٍ ظوبن َجقاٍ ماًؾاٍ قُطوكایه
ایطاوی ثب ؾرایَبی ظیبز اوس

اوس

ياضز ثبظاض کبض ي ثٍيیػٌ ازاضات زيلای میقسوس «ضيظوبمٍ فابَی وًفی » 2ثٍ

ًَض مساي کبضیابوًضَب ي َىعوًقاٍ َبیی ثب مًمًن اضوجبٌ خىؿی آیبی ضئیؽ ي ذبوم مىكای مىاكاط مایکاطز
َمچىیه ثًزوس قًذیَبیی زض ایه وكطیٍ کٍ ایه ثبيض غوٍ ضا کٍ "ظوبوی کٍ لجبؼَبی ثبظ ي ثسنومب میدًقىس زض
معاحم َبیی کٍ ثطایكبن ثًخًز میآیس مقهطوس" وقًی
ثیقک ثبػث وقًی

کویكٍَبی وبزضؾ

میکطوس (مث کبضیابوًض ؾم

چخ دبییه کبضی کاٍ

ضایح میقس ي ػاليٌ ثط ضودبوىسگی ثطای ػسٌای ذبل اثطات مرطثی

زض ک خبمؼٍ زاق

 2ایه وكطیٍ ثب ایىاٍ ثٍ نًضت َااگی مىاكط میقس امب َمًاضٌ ذًز ضا "ضيظوبمٍ" فابَی وًفی میذًاوس
8
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العامی ثط حصف َمٍی قًخَجؼیَبیی ثب مًبمیه خىؿیای ي خىؿی ویؿ
قست اخاىبة کطز امب ثربَط یسضت ي وبثیطِ ضؾبوٍ َمیكٍ وؿج

(َطچىس کٍ اظ ثؼًی اظ اوُب ثبیس ثاٍ

ثٍ وبثیطات کًوبٌمست ي ثوىسمسوی کٍ قًذی

یب َىع خىؿیای قمب میوًاوس ثبػث گطزز حؿبؼ ي مؿئًلی دصیط ثبقیس

3

 -5زضزؾطؾبظوطیه مًيًع ثطای قًخَجؼی زض ضؾبوٍَاب قاًذیَابی یاًمیای ي واػازیاواس چاٍ َىعداطزاظان
حطفٍای ي چٍ ؾبیط ضيظوبمٍوگبضان کٍ گبَی اظ قًخَجؼی ثطای خصاثاط قاسن محااًای وًلیاسی ذاًز اؾااابزٌ
میکىىس َمٍ میوًاوىس زض مؼطو وًلیاس محااًای وػازدطؾاابوٍ زض یبلات َىاع ي قاًخَجؼای ثبقاىس َىعَابی
یًمیای/وػازی يیای ثًخًز میآیىس کٍ ثٍ ثُبوٍ ثٍ َىع کكیسن یک ؾًغٌ َمٍی افطاز یک وػاز (مثال ظضزدًؾابن یب
ؾیبٌدًؾابن زیه (مثال مؿومبوبن یب َىسيَب یب موی

(مثال افغبوؿابویَب یب مغاًلَاب یاب گؿااطٌ خغطافیابیی یاب

فطَىگی (مثال ذبيضمیبوٍایَب یب ػطةظثبنَب مًضز ومؿرط یطاض گیطوس ثًُض مكابثٍ اماب زض گؿااطٌای کاًچااط
یًمی َب ي مطز مىبَ مراوف یک کكًض ویع میوًاوىس ؾًغٌَبی َىعَبی یًمیای ثبقىس؛ مثال زض ایطان کطزَاب
وط ظثبنَب خىًثیَب یب ضقایَب
اظ محاًای وػازی وب حسيز ظیبزی میوًان اخاىبة کطز امب محااًای یاًمیای اناًال اظ قاًخ َجؼایَابی َایچ
فطَىگ ي موای یبث حصف ویؿاىس لعيمی َم ثٍ ایه کبض ویؿ
کٍ ثٍ واطتدطاکىی مىدط وكًوس يمه آواٍ ثبیس وًخٍ زاق

َىعَب ي قًذیَبی یًمیای مدبظوس ثٍ قاطَی
َمٍی قًذیَبی یًمیای زض یک ضزٌ ویؿااىس ثاٍ

یبز زاقاٍ ثبقیس کٍ زض ایه حًظٌ ییبؼ ثٍ زضز قمب ومیذًضز ي ثؼًب ذُطوب اؾ

اگط مكاُسیَاب اظ ایىااٍ

 3ثطای ثحثی ػمی وط زضثبضٌ قًذیَبی خىؿیای ي یًمیای ي زض دیچیسگیَبی آوُب وگبٌ کىیس ثٍ ایه وًقابض اظ خبن مًضی
وطخمٍ وگبضوسٌ ي زاویبل خؼاطیhttp://tehranreview.net/articles/12567 :
10

خک زضثبضٌقبن گااٍ قًز چىسان ومیضودىس زلی ومیقًز کٍ وجطیعیَب َم َمیه ياکىف ضا زاقاٍ ثبقىس ثؼیاس
اؾ

مطز اناُبن اظ ایىاٍ زض قًذیَبی ضایح ثٍ ایاهبزی ثًزن ي حای ذؿبؾ

ضودیسٌ ذبَط قًوس َمچىبن کٍ ثؼیس اؾ

مطز ضق

قاىبذاٍ مایقاًوس چىاسان

اظ ثبظوبة خکَبی یًمیای ضایاح زض ضؾابوٍَاب ضودیاسٌ

ذبَط وكًوس زض مًضز مؿبئ وػازی ي موی ي زیىی ویع ایه مؿبلٍ نبزق اؾ  :قاًذی ثاب مؿایحیبن ثاٍ اواساظٌ
ثطاوگیع ویؿ

َمبوًُض کٍ قًذی ثب اوگویؿیَب ثٍ اوساظٌی قًذی ثب افغبوؿابویَاب

قًذی ثب ثُبئیبن حؿبؾی

وااٍ ثؿیبض کویسی زض ایه ظمیىٍ فطيزؾ

ثًزن یب یًت ي يؼف خبیگبٌ اخامبػی ي فطَىگی ؾاًغٌ

اؾ

ثُبئیبن یب افغبوؿابوی َب –زؾ

کكیسن آوُب ثبیس ثؿیبض ثیكاط زی

یب فطازؾ

کم زض ایطان -ثیكاط زض مؼطو وجؼیى ي وحقیط ثًزٌ اواس داؽ زض ثاٍ َىاع
کطز یک ثیاحایبَی ثؿیبض کم اَمی

زض کابضوًوی کًچاک اظ مبواب ویؿاابوی

خطیٍی آقًةَبی ثعضگی ضا زض مىبَ وط وكیه ایطان ظز ي مىدط ثٍ آؾیتَبی فطاياوی ثٍ مطز ي ذًز اي قس
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زض َط خبمؼٍای ي ثٍ ذهًل زض خًامؼی مث ایطان ي افغبوؿابن کٍ گطفابض مؿبئ یًمیای ثغطودیاوس زض وًلیاس
ي اواكبض َطگًوٍ َىع یب قًخَجؼی زض مًضز گاطيٌَابی ذابل یاًمیای ي واػازی ثاٍ قاست محاابٌ ثبقایس ي
حایالمقسيض ثب کؿبوی کٍ قىبذ

َ -6ىع ي قًخَجؼی اگط زض ذسم
میقًز ایه وااٍ ظبَطا ؾبزٌ اؾ

کبفی اظ خبمؼٍ اظ مىظط یًمیای زاضوس مكًضت کىیس

فطاض اظ حقیق

ثبقس وٍ فقاٍ اضظقای واساضز ثوااٍ ثاٍ ياس اضظـ وجاسی

امب قًاَس ثؿیبضی َؿ

کٍ وكبن میزَس ثؿیبضی اظ ضيظوبمٍوگابضان ایطاوای

اظ آن غبفوىس یب ثٍ اوساظٌ کبفی ثٍ آن وًخٍ ومیکىىس ؾرىگًی زيل
گطاویَب زضيؽَبی يايحف ضا ثاب قاًذی زض ماًضز ییما
میآمیر

احمسی وػاز زض دبؾد ثٍ دطؾاف زض ماًضز

گًخاٍ فطوگای زض محا ظواسگی ضئایؽخمُاًض

حای زض ؾبل  1316مًؾؿٍ گ آیب زض حبقیٍ خكىًاضٌای ثٍ فیطيظ کطیمای مطثای فًوجابل ثرابَط

قًخَجؼیَبیف لًح وقسیط زاز ( /http://fararu.com/fa/news/5147زض حبلیاٍ حای زض فیومای کاٍ زض
آن مطاؾم وكبن زازٌ قس ثؿیبضی اظ قًخَجؼیَبی اي زض ذسم

اوُب ظوی ثٍ زیگطان ي یب فطاض اظ وقاسَبیی کاٍ

ثٍ يی میقس ثًز ثؿیبضی اظ اقؼبض َىعآمیع ي یب کبضیابوًضَب چىبوچٍ اظ واىیکَب خسا قًوس ي محاًای آن زیسٌ
قًوس اقبػٍ زَىسگبن زضيؽ ي وُم

ي قبیؼبت ثیاؾبؾىس محاًایی کٍ کماط کؿی آنَاب ضا یجاًل مایکىاس اماب

يیای کٍ ثب ؾویقٍ ضيظ لجبؼ َىع میدًقىس قبیغ ي ثؼًب وحؿیه میقًوس فطامًـ واىیس کٍ َىع ي قاًخَجؼای
ضؾبوٍ ای ثطاحای می وًاوىس زض ذسم

محاًا ي اغطاو اؾاجسازی ؾبزیؿاای یاطاض گیطواس َ 4طچقاسض ضؾابوٍ ای

ػمًمیوط ي دطمربَتوط ثبقس ثبیس ثیكاط مطایت دیبمی ثبقس کٍ زض لجبؼ خصاة َىع نبزض میقًز زض حاًظٌی

 4زض َمیه ظمیىٍ ایه یبززاق

زض يثالگی ياثؿاٍ ثٍ زاوكگبٌ آکؿاًضز ذًاوسویؿ

:

/http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2013/04/two-cheers-for-laughtivism
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َىع ؾیبؾی ي اخامبػی ػبزت کىیس کٍ ثاًاویس لُت مُت یب دیب یک مُوت َىعآمیع ضا اظ لجابؼ خاصاة ي مااطح
آن خسا کىیس اگط ان مُوت مایس ثبقس یب زؾ

کم مًط ي غیط اذالیی وجبقس اواكابض آن مابوؼی واساضز ؾابیط

مُبلت َطچقسض اظ لحبِ واىیای ذًة ثبقىس ثسضز ضؾبوٍ ػمًمی ومیذًضوس َمبوًُض کٍ ػاؿُبی اضيویاک
َط چقسض کٍ َىطمىساوٍ ثبقىس مؼمًال زض ضؾبوٍَبی ػمًمی مىاكط ومیقًوس

هشدار :از آن سوی بام نیفتید!
ذُبَبی ضایح ضيظوبمٍوگبضی زض ظمیىٍ َىع فقٍ مطثًٌ ثٍ وبزیاسٌ گاطفاه وجبیاسَب ي وكابیسَب ومایقاًوس گابٌ
يؾًاؼ ثیف اظ حس یاب ػاًاموی کاٍ ثبػاث محبفظاٍکابضی ي کمجاًز اػامابز ثاىاؽ قاًوس ثبػاث مایقاًوس
ضيظوبمٍوگبضان ي مسیطان ضؾبوٍَب اظ آنؾًی ثب ثیااىس
فطامًـ واىیس کٍ ثب ضػبی

مطظَبی ػب اذالیی کٍ ثٍ مُماطیه آوُاب اقابضٌ ضفا

َایچ حاس ي ماطظی ثاطای

گعوسگی َىع يخًز وساضز ضيظوبمٍوگبضان ي ثٍ ذهًل َىعدطزاظان َمبوقسض کٍ ثبیس مطایت ثبقىس وب ثاٍ ثُبواٍ ي
یب زض دًقف َىع ي قًخ َجؼی محاًای غیطاذالیی وًلیس واىىس اظ ؾًی زیگاط ثبیاس مطایات ثبقاىس کاٍ واٍ ثاٍ
يؾًاؼ زض احایبٌ مجاال قًوس ي وٍ ثٍ کؿبوی کٍ زض وقف مؼوم اذالق ي وبن ي مىقس ظابَط مایقاًوس اخابظٌ
زَىس کٍ ثب زلؿًظیَب ي ثطچؿتظویَبی ثیدب َىع ي قًخَجؼی آوُاب ضا محاسيز کىىاس يایؼیا

آن اؾا

کاٍ

ػجبضت ي انُالحبوی مث َىع يایؼی َىع فبذط َىع گ آیبیی َىع ؾبظوسٌ َىع ماؼُس ثاب َام ثرىاسیم ثُام
ورىسیم َطچىس زض مًیؼی

ذًز مؼىبزاضوس امب مؼمًال وًؾٍ افطازی ثابض ثطزٌ میقًوس کٍ زض دای وُای کاطزن

َىع ي قًخَجؼی ضؾبوٍای اظ اواقبز ػویٍ ذًز یب ثبيضَبی ذًز َؿاىس
14

َمچىیه اؾ

ثطچؿجُبیی کٍ ثطای مطػًة کطزن َىعدطزاظان ي ضؾبوٍَب اظ ؾًی افطازی کٍ وحم اواقبز وساضواس

ظزٌ میقًز اواقبزَبیی کٍ امطيظٌ مؼمًلیوطیه آوُب ؾاؿی
زیىیاوس ثؼیس اؾ

ثاًزن واًَیه ثاٍ یًمیاُاب ي ومؿارط اضظـَابی

زض َیچ ظمبوٍای زض ضؾبوٍای َىعی یب اواقبز قًخَجؼبوٍای مىاكط قًز کٍ َماٍ اظ آن ضايای

ثبقىس ي ػسٌای دیسا وكًوس کٍ آن ضا وًَیه ثٍ ذًزقبن یًمی قبن افابضقبن یب خىؿی قبن وساوىس یطاض ویؿ
َىع قمب یب َىع زض ضؾبوٍ قمب َماٍ ضا ضايای کىاس یاب َایچ اػاطايای ضا ثطویىگیاعز فقاٍ کبفیؿا
مؿئًلی دصیط ي وبمجاصل ثبقس قمب میوًاویس ثب ضػبی
کىیس مثال ثب مطت افطاز قًذی کىیس یب قرهی
ػهجبوی

اؾ

مبزضی اؾ

مؿبلٍای اؾ

اذالیای

وابت اذالیی فًقالصکط ثؿیبضی اظ مطظَبی ؾاىای ضا ضز

مكًُض زضگصقاٍای ضا ثٍ َىع ثگیطیس ایىاٍ َىع قامب وبقای اظ

مطثًٌ ثٍ ذًزوبنَ 5مبوگًوٍ کٍ ثٍ قمب مطثًٌ ویؿ

کٍ مًضز احاطا ي ػالیٍی فطظوساوف َؿاىس

کٍ ؾاًغٌی قامب داسض یاب

6

5وًخٍ زاقاٍ ثبقیس کٍ ثط ذالف ازػبَبی ضایح َمًاضٌ "ذكم" یای اظ اوگیعٌَبی ضایح ثطای وًلیس َىع ثًزٌ اؾ

ي ومیوًان ثٍ

ًَض یبَغ آن ضا مًضز یًبيت یطاض زاز ذكم میوًاوس وبقی اظ َیف يؾیؼی اظ ػو َب ثبقس اظ ذكم وبقی اظ زض ؾام وب ذكم
ثربَط مىبفغ قرهی دبیبنوبمٍی زکاطی وگبضوسٌ زضثبضٌ اوگیعٌَبی َىع ؾیبؾی زض مُجًػبت ایطان وكبن زاز کٍ ذكم یای اظ
مُماطیه اوگیعٌَب زض وًلیس َىع ؾیبؾی اؾ

(ثطای مُبلؼٍی گعاضقی اظ ایه دبیبنوبمٍ وگبٌ کىیس ثٍ :اوگیعٌَبی َىع ؾیبؾی زض

ایطان؛ گعاضـِ یک دبیبنوبمٍ http://isph.net/211 :ثب ایه حبل َمًاضٌ ثبیس مطایت ثًز کٍ ایه ذكم چگًوٍ ظًُض مییجبز ي
ثٍ کدب میاودبمس قبیؿاٍ ویؿ

َىع ضؾبوٍای ثٍ ثطاوگیراه ذكم ي آقًة زض وعز مربَجبن ذام قًز!

6زي ومًوٍ زض ایه ذهًل ػًيؼوی کطزان يظیط کكًض زيل

احمسیوػاز ي فبَمٍ ضخجی یای اظ مسافؼبن ؾطؾر

ي

ؾایعٌخًی احمسیوػاز یبث اقبضٌاوس کطزان زض خطیبن اؾایًبح ذًز زض زض مدوؽ کٍ ػمسوب ثربَط خؼ مسض زکاطای زاوكگبٌ
آکؿاًضز ي ؾًاؾاابزٌ اظ آن ثًز ثٍ ایه اقبضٌ کطز کٍ اگط زض ایه ذهًل دبفكبضی قًز فطظوسان اي وح
ومؿرط یطاض ذًاَىس گطف

ضخجی ویع کٍ زض زفبع اظ "مؼدعٌ َعاض ؾً " اظ َیچ وًَیه ي افاطایی ثٍ مربلابوف فطيگصاض ومیکطز

يیای ؾًغٌی َىعَبی ؾیبؾی مؼمًلی یطاض میگطف
ثب وًخٍ ثٍ خبیگبٌ مبزضی اي اظ ایه کبض زؾ
زضگك

فكبض ضياوی ي حای

اي َطگًوٍ اقبضٌ َىعآمیع ثٍ اي وبزضؾ

مىاقساوی دیسا میقسوس کٍ َىعدطزاظان ضا وهیح

ثاكىس َمچىیه دؽ اظ زضگصق
اؾ

یب حای وًثید میکطزوس کٍ

کطزان َم ػسٌای گمبن میکطزوس ثب وًخٍ زض ثٍ

(زض حبلی کٍ اي وب آذطیه ضيظ حیبوف َطگع زض ایه ظمیىٍ ػصضذًاَی واطز

ي محبکمٍ َم وكس
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زیگط اقاجبٌ ضایدی کٍ مؼمًال اظ ؾًی مسیطان ي َمابضان ضؾبوٍای َىعداطزاظان ضياج زاضز آن اؾا

کاٍ َىاع ي

قًذی َمیكٍ ثبیس َسفی ثیطيوی زاقاٍ ثبقس ثط َمیه اؾبؼ وحم ومیکىىس کٍ َىع یب قاًذیای اظ ضؾابوٍی
آوُب مىاكط قًز کٍ ؾًغٌی آن َمبن ضؾبوٍ ي زؾ
ذهًم

ویؿ

اوسضکبضاوف ثبقس َىع اثعاضی ثطای کًثیسن ي اواقابز اظ ضيی

ثٍ ػىًان یک َىعدطزاظ یب ضيظوبمٍوگبض َیچ اقابلی وساضز ضؾبوٍ ي یب زيؾابن ذًز ضا ثاٍ َىاع

ثاكیس َمبوًُض کٍ َیچ زلیوی وساضز ثب زيؾابن ي َمابضان ذًز َمؼقیسٌ ثبقیس ایطج دعقاعاز َىعوًیؽ قاُیط
ایطاوی زض مُبلجی کٍ ظیط وب «آؾمًن ضیؿمًن» زض مدوٍ دطویطاغ فطزيؾی زض زٍَ ؾی ي چُ مىاكط میکاطز ثاٍ
وىبية ي گبٌ ثٍوىسی َمابضان ضؾبوٍای ذًز ضا ثب شکط وب ثٍ َىع میکكیس الجاٍ ثٍ ػىاًان یاک َىعداطزاظ وًخاٍ
زاقاٍ ثبقیس کٍ ظطفی

افطاز ماابيت اؾ

ي ضیؿک ضودیسن ثبالؾ ؛ ي ثٍ ػىًان یک مسیط یب َماابض ظطفیا

زاقاٍ ثبقیس!

----------------------------------دیوًق َب:
 -1ثطای مُبلؼٍ ثیكاط زضثبضٌ «اذالق مىای َىع» ثٍ فبضؾی وگبٌ کىیس ثٍ فه دىدم کابة :فوؿاٍ َىع وًقاٍ خابن مًضیا
محمًز فطخبمی ي زاویبل خؼاطی وكط وی وُطان ( 1333چبح زي
زض اواُبی َمیه کابة میوًاویس ثٍ مىبثغ ثیكاط ي کبمواطی زض ظمیىٍ اذالق َىع (ثٍ ظثبن اوگویؿی زؾ
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یبثیس

وطخماٍ

 -2ضؾبوٍَبی مراوف آییهوبمٍَب ي زؾاًضػموُبی گًوبگًن اذالیی-حطفٍای زاضوس کٍ مؼمًال زض اناًل مكااط اماب زض ثؼًای
خعئیبت ماابيوىس زض وگبضـ ایه مقبلٍ اقاطاکبت اذالیی ػب کٍ مؼمًال زضثبضٌی آوُب وًافا وظاط يخاًز زاضز ماًضز وًخاٍ یاطاض
گطفاٍاوس
 -3ثطای زیسن ومًوٍَبی وحؿیه ثطاوگیعی اظ َىع زض مُجًػبت ایطاوی ماؼو ثٍ زيضان مكطيَی

کٍ ویبی َىع مُجًػابوی فبضؾای

امطيظی محؿًة میقًوس وگبٌ کىیس ثٍ :اظ نجب وب ویمب ج  2یحیی آضیه دًض اواكبضات ظياض وُطان 1312
زض ثؼًی فهوُبی کابة وبضید َىع زض ازثیبت فبضؾی (حؿه خًازی اواكبضات کبضيان ویع ثٍ َىع زض مُجًػبت فبضؾای دطزاذااٍ
قسٌ اؾ

ثطای زیسن ومًوٍَبی َىع فبضؾی زض مُجًػبت دؽ اظ اوقالة وگبٌ کىیس ثٍ :ثطزاق

آذط ضيیب نسض اواكبضات ؾاره

وُطان 1313
زض ایه مقبلٍ دػيَكی ویع میوًاویس ثًُض ذالنٍ ي مىؿدموطی ؾطگصق
(ثُمطاٌ ثحث اذالیی مراهطی زض اواُبی آن ثرًاویس ي اظ فُطؾ

َىع مُجًػابوی (اػام اظ چابدی ي آوالیاه زض ایاطان ضا

مىبثغ آن ثُطٌ ثجطیسَ" :ىع ؾیبؾی ي آظازی ثیبن زض مُجًػابت

ایطان (ثب ومطکع ثط ؾبل َبی  ۹۷۳۱وب  " ۹۷۱۱محمًز فطخبمی ایطانوبمٍ 2113 151-121: 3(21
(زاووًز ضایگبن اظ وبسایت آکادمیا
زض َمٍی ایه آثبض وقس ي ثطضؾیَبیی کٍ ثؼًب مطثًٌ ثٍ حًظٌی اذالیىس يخًز زاز امب وٍ ثًُض مىؿدم
 -4زض ایه زي کابة (ثٍ اوگویؿی میوًان ثحثُبی ثیكاط ي ػمًمیوط زضثبضٌ َىع یبف

زض َط زي کابة زض ثرفَبیی – ثاٍ َاًض

دطاکىسٌ -ثٍ اذالق زض َىع دطزاذاٍ قسٌ اؾ
Elliott, R.C., The Power Of Satire: Magic, Ritual, Art. 1972, Princeton: Princeton University
Press.
Feinberg, L., Introduction to Satire. 1967, Iowa: The Iowa State University Press.
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