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جســتاری در ســابقه طنزهــای انتقــادیِ اجتماعــیـ سیاســی
در متــون ادبــی ایــن مــرز و بــوم ،پیشــینهای درخشــان و طالیــی را
رقــم میزنــد .رندیهــا و تلنگرهــای بزرگانــی همچــون ســعدی،
فردوســی و موالنــا تــا نگاشــتههای عبیــد زاکانــی ،جــال آل احمــد
و حتــی نســیم شــمال و دهخــدا نمونههــای بســیاری اســت کــه
همــواره ناظــر بــر فرهنــگ و منتقــد راســتین آن بودهانــد .بــا چنیــن
گذشــتهای انتظــار میرفــت وجــه انتقــادی آثــار ســینمای کمــدی
نیــز نــه تنهــا بــا رویکــردی انتقــادی ،اجتماعــی و سیاســی شــکل
گیــرد کــه بســتر جریانهــای دیگــر فرهنگــی در هنرهــای نمایشــی
نیــز باشــد؛ امــا بررســی تاریــخ ســینمای ایــران نشــان میدهــد کــه
ایــن جنبــه در کمدیهــای نمایشــی -تصویــری ایرانــی ،آنچنــان کــه
بایــد و شایســته اســت ،شــکل نگرفتــه اســت .اگرچــه پیدایــش گونـهی
کمــدی در ایــران ،بــا ظهــور خــود ســینما ،همزمــان بــوده اســت و بــا
نگاهــی اجمالــی بــه ســیر فیلمســازی در دو دهــه اخیــر کشــورمان
(چــه در ســینما و چــه در تلویزیــون) بــه راحتــی میتــوان گرایــش
روز افــزون جامعــه و فیلمســازان را بــه اســتقبال و ســاخت فیلمهــای
کمــدی ،نتیجــه گرفــت ،ا ّمــا حضــور ایـن گونـهی نمایشــی در مقایســه
بــا گونههــای جــدی ســینما در ایــران رونــق کمتــری داشــته اســت.
نمایشهــای روحوضــی ،ســنتهای نقالــی و حاجــی فیروزهــا؛
بســتر اصلــی کمدیپــردازی در فیلمهــای ایرانــی آن روزگار بــه شــمار
میآینــد .فیلمســازان در کــش و قــوس تجربــه عرصههــای جدیــد؛
بــه ترکیــب و اقتبــاس از هنــر آفرینیهــای ســینماگران آن روزهــای
ســینمای هنــد ،مصــر و ترکیــه و البتــه نمونههــای اروپایــی و آمریکایــی
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نیــز اقــدام کردنــد .اگرچــه در چنیــن آثــاری نشــانهای از لحــن طنزآمیــز
و نــگاه هوشــمندانه امثــال دهخــدا و عبیــد زاکانــی را نمیتــوان یافــت؛
امــا بــ ه هرحــال خاســتگاه اجتماعــی شــکلگیری کمــدی در ایــران،
توجــه هنرمنــدان ایــن مــرز و بــوم را بــه ارزش طنــز و نقدهــای اجتماعی
برآمــده از آن ،نشــان میدهــد .هرچنــد رهیافــت انتقــادی نوپــای کمدی،
در حکومــت اســتبدادی رضاخانــی بــه نابــودی کشــانده شــد.
تولیــدات ســینمای ایــران تــا پایــان دهــه  1350و آغــاز دوران انقــاب
بــا تکیــه بر لحــن طنزآمیــز و خنــدهآور آثــار ،رویکــردی را بنا گذاشــته بود
کــه حتــی در قالبهــای غیرکمــدی نیــز اســتفاده میشــد؛ امــا در هــر
حــال رویکــرد کمدیســازان بــه مضامیــن هجــو و هــزل نزدیکتــر بــوده
اســت تــا پرداخــت کمــدی بــه معنــای کالســیک یــا واالی آن؛ مضامینــی
از جملــه شــکمچرانی ،رفتارهــای بچهگانــه بــا هیــکل بــزرگ ،رفتارهــای
عامیانــه شــخصیتهای چــاق ،تمرکــز بــر بالهــت و بیعرضهگــی
روســتاییان ،تکیــه بــر لهجههــای محلــی ،مــردان زننمــا یــا زنپــوش،
الگــوی نوکــر و اربــاب و همچنیــن نظربــازی ،چشــمچرانی و مایههــای
جنســی دســتمایههای معمــول آثــار ایــن دوران بــوده اســت.
پــس از انقــاب کار خالقانــة محمــود ســمیعی در ســال  1359بــا
نــام خانــه آقــای حقدوســت کــه الهــام گرفتــه از کارهــای چارلــی
چاپلیــن و حتــی اســتفاده از حــرکات و بازیهــای او ســاخته شــده
بــود؛ امیدبخــش بــود؛ امــا در دهــه شــصت و تــا اواســط دهــه هفتــاد
کمــدی دو مــورد اســتفاده بیشــتر نداشــت :یــا در برنامههــای شــاد و
کودکانــه و یــا برخــی مایههــای کمرنــگ اجتماعــی .از ایــن دســت
آثــاری چــون مدرســه موشهــا ،دزد عروســکها ،گربــه آوازهخــوان،
کاله قرمــزی بــا طنزهــای کودکانــه و آثــاری چــون مــردی کــه زیــاد
میدانســت ،خــارج از محــدوده ،روز باشــکوه ،آپارتمــان شــماره  13و
 ...بــه مســائل اجتماعــی پرداختنــد .از آن دوران اجارهنشــینها (مهــر
جویــی  )1365کــه تلفیقــی از کمــدی موقعیــت و بــزن و بکــوب بــه
حســاب میآمــد و بــه مســائل روز جامعــه خــود پرداختــه بــود؛ از نظــر

منتقدیــن و صاحبنظــران کاری در خــور تقدیــر شــناخته شــد.
امــا از نیمههــای دهــه  1370بــا رونــق گرفتــن طنزهــای اجتماعــی
(اگرچــه بــا رویکــردی هجوآمیــز) ،برخــی فیلمســازان آرام آرام بــه هجــو
دیدگاههــای سیاســی و فرهنگــی نیــزپرداختنــد .مســئله حساســیت
برانگیــز مهــم ،پرداختــن بــه شــوخیهای جنســی و شکســتن
هنجارهــای فرهنگــی و دینــی بــود کــه البتــه شــروعی آرام ،خزنــده
و تــا حــدودی همــراه بــا توجــه بــه مرزهــای اخالقــی داشــت و هنــوز
تصاویــر بــا اِلِمانهــا و بازیهــای تحریــک کننــده یــا پوشــشهای
غیــر عرفــی اشــباع نشــده بــود .آثــاری چــون مــرد عوضــی (محمدرضــا
هنرمنــد  ،)1377آدم برفــی (داود میرباقــری  )1373نمونههــای
شــاخص ایــن جریــان بودنــد .همچنیــن پرداختــن بــه دس ـتمایههای
خانوادگــی در آثــاری چــون خواســتگاری (مهــدی فخیـمزاده  )1369و
یــا آتشبــس (تهمینــه میالنــی  )1384از شــاخصههای کمــدی ایــن
دوران بــه حســاب میآیــد.
اگرچــه شــروع طنــز سیاســی پــس از انقــاب را بایــد بــه ناصرالدین
شــاه آکتــور ســینما (محســن مخملبــاف  )1370نســبت داد؛ امــا در
ایــن دوران طنــز سیاســی نیــز بــه دلیــل موقعیتهــای پیشآمــده
سیاســی  -اجتماعــی در آثــاری چــون مکــس (ســامان مقــدم) و
دنیــا (منوچهــر مصیــری) تــا حــدودی بــروز پیــدا کــرد .همچنیــن
اوج شــکوفایی کمدیهایــی را کــه بــه موضوعــات حســاس و جــدی
اجتماعــی -سیاســی پرداختهانــد و بازخــورد مناســبی در میــان مــردم
یافتهانــد را میتــوان بــه کمــال تبریــزی بــا کمــدی موفــق لیلــی بــا
مــن اســت ( )1374و فیلــم مارمولــک ( )1383نســبت داد .هرچنــد
هنجارشــکنیهای بیــش از حــد ،بازخوردهــا و موضعگیریهــای
تنــد و متفــاوت پیرامــون فیلــم مارمولــک تــا بدانجــا رســید کــه بــه
ممنوعیــت آن منجــر شــد.
از نیمههــای دهــه  1380نــه تنهــا بازگشــت فیلمهــای هــزل و
دونپایــه کمدیهــای ســخیف و لودگیهــای بیــش از انــدازه فیلمهــا
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بــه شــیوه فیلمفارسـیهای دوران پیــش از انقــاب وســعت یافــت کــه در
ایــن مســیر گاه بــا حوزههایــی شــوخی میشــد کــه جــزء خطــوط قرمــز
شــرعی و مذهبــی و ارزشهــای فرهنگــی ایــن مــرز و بــوم بــه حســاب
میآمــد 1.از آخریــن فیلمهایــی کــه بــه چنیــن مضامینــی پرداختهانــد
میتــوان بــه ورود آقایــان ممنــوع (رامبــد جــوان  )1390اشــاره کــرد.
تمرکــز فیلمســازان بــر موضوعــات ســطحی و ســخیف و اســتفاده
از لودگــی ،هجــو و هزلگرایــی بــه جــای خالقیــت در خلــق
موقعیتهــای کمیــک ،رویــه تــازهای نیســت ،و هــر چــه از آغــاز
انقــاب اســامی گذشــته اســت ،ایــن فضــا بیشــتر رونــق گرفتــه اســت،
بایــد اذعــان کــرد کــه ســینمای کمــدی در ایــران بیشــتر بــا لودگــی،
هجــو و هزلگرایــی پیونــد خــورده اســت تــا فیلـم کمــدی بــه معنــای
انتقــادی و ســازنده آن .آثــاری کــه در آنهــا خالقیــت ســازندگان بــرای
خندانــدن مخاطــب از جــر و بحثهــای زن و شــوهری و جدالهــای
مســخره کودکانــه شــروع میشــود و تــا خــط قرمزهایــی چــون
شــوخیهای جنســی ،بــاد معــده ،فحشهــای رکیــک و رقــص و آواز
و ...ادامــه پیــدا میکنــد .اوج ایــن رویــه را میتــوان در فیلمهایــی
چــون اخراجیهــا (مســعود ده نمکــی 1386و  ،)1389شــش و بــش
(بهمــن گــودرزی  )1389و شــیر و عســل (آرش معیریــان  )1388در
ســینما و همچنیــن ســریالهای  90شــبی تلویزیــون مشــاهده کــرد.
چنیــن رویکــردی در تلویزیــون را نیــز میتــوان از مجموعههــای
طنــز ســالهای  72در رســانه ملــی رصــد کــرد کــه بــا حضــور
داریــوش کاردان ،علــی عمرانــی و مهــرداد خســروی تغییــری اساســی
در ســاختار کمــدی ســالهای پیــش از آن بهوجــود آوردنــد .در آن
دوران کاردان و گروهــش بــه مقابلــه بــا گروهــی از پیشکســوتان رادیــو
و تلویزیــون برخاســته بودنــد کــه در ایجــاد فضــای طنــز در برنامههــای
تلویزیونــی و رادیویــی متکــی بــر طنــز کالمــی و ارائــه تیپهــای نــه
 . 1رک :جریانشناســی ژانــر کمــدی در ســینمای ایــران ،مهــرزاد دانــش ( ،پرونــده ســینمای کمــدی) ،مجلــه
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چنــدان موفــق ،دســت و پــا میزدنــد .کاردان و گروهــش تــاش
میکــرد تــا بــا نگاهــی خالقانــه و زبانــی نــو بــه ارائــه طنــزی منتقدانــه
بــا دســتمایههای اجتماعــی موفــق گــردد.
ایــن جریــان جدیــد بــا نیروهــای جــوان و پر انــرژی و البته بــا نگاهی
بــه گونههــای جدیــد ،خالقانــه و متفــاوت طنــز ،نــه تنهــا کلیش ـههای
گذشــته را شکســت؛ بلکــه بــا جســارتی مثــال زدنــی بــه شکســتن
تابوهــای تلویزیــون روی آورد و شــروع بــه تولیــد آیتمهایــی کــرد کــه
حتــی برنامههــای خشــک و جــدی تلویزیــون را هــم بــه شــوخی گرفتــه
بــود 2.چنیــن رویــهای اگرچــه در آغــاز امیدبخــش مینمــود امــا در
ادامــه بــه تولیــدات ســخیف و دون پایــهای در حــوزه طنــز و ســاخت
مجموعههــای شــبانه منجــر شــد آثــاری چــون توطئــه خانوادگــی،
اکســیژن (مهــدی مظلومــی) ،زیــر آســمان شــهر  ،3خوشنشــینها ،زن
بابــا ،زندگــی بــه شــرط خنــده ،ایــن چنــد نفــر (هژیرهــا) و . ...
در چنی��ن فیل�مـ و س��ریالهایی عموم��ا ً ب��ا تصویری از آدمهــای احمق،
کوتــه فکــر و کودنــی مواجهیــم کــه بــرای خندانــدن مخاطــب دســت بــه
ه��ر دلقکباــزیای میزننــد .داســتان و شــخصیتی بــرای روایــت قصــه
و ج��ذب مخاطبــ وجوــد ن��دارد و ماج��را باــ خنکبازیهــای بازیگــران
و صرفاــ گرفتـ�ن زم��ان مخاطباــن س��پری میشــود .دقــت در ســیر
تولیــدات کم�دـی دو ده��ه اخی��ر نش��ان میدهــد کــه متاســفانه ذائقــه
مخاط��ب نیـ�ز در دورههایــی رو بــه افــول نهــاده اســت .در واقــع تولیــد
و نمای��ش س��ریالهای کم��دی شـ�بانه و فیلمهــای مبتــذل ســینمای
کمــدی در پاییــن آوردن ذائقــه مخاطــب ایرانــی بســیار موثــر بــوده
اس��ت .فیلمهایــی کــه بــا فرهنــگ ،اندیشــه و معنویــت ایرانــی و اســامی
بیگانهان��د .داستــانهایی در م��ورد عش��قهای صورت��ی ،عروسهــای
فــراری ،س��وغاتیهای فرنگـ�ی ،آوازه خوانـ�ی لوتیهــای کوچــه و بــازار و
لحنهاــی کاله مخملیهــای مــدرن.

 . 2رک :رضا عطاران چگونه پدیده شد؟ از پرواز  57تا بزنگاه ،مازیار معاونی.

 . 1اصول کافی ،ج ،4ص.486

اوج شــکوفایی کمدیهایــی را کــه بــه موضوعات حســاس
و جــدی اجتماعــی -سیاســی پرداختهانــد و بازخــورد
مناســبی در میــان مــردم یافتهانــد را میتــوان بــه کمــال
تبریــزی بــا کمــدی موفــق لیلــی بــا مــن اســت ( )1374و فیلــم
مارمولــک ( )1383نســبت داد .هرچنــد هنجارشــکنیهای
بیــش از حــد ،بازخوردهــا و موضعگیریهــای تنــد و
متفــاوت پیرامــون فیلــم مارمولــک تــا بدانجــا رســید کــه
بــه ممنوعیــت آن منجــر شــد.
نقــش آموزشــی و تبلیغــی و همچنیــن شــکلدهی بــه زندگــی افــراد
را نیــز بــه عهــده دارد .رژه کلــوس اســتاد بلژیکــی ارتباطــات جمعــی؛
وظایــف تلویزیــون را بــه دو دســته وظایــف ارتباطــات فکــری و وظایــف
روانــی اجتماعــی تقســیم میکنــد .وی معتقــد اســت کــه تلویزیــون در
زندگــی مــدرن ،نــه تنهــا نقــش ســرگرمی و تفریحــی بــرای مخاطبانــش
دارد کــه نقــش نوعــی درمــان روانــی را نیــز بــازی میکنــد .تلویزیــون
از یکســو بــا ایجــاد ســرگرمی و مشــغول کــردن مخاطــب ،تمرکــز وی
را از دردهــا و رنجهایــش برمـیدارد و او را در خلســه فراموشــی و رهایــی
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انگارههای فرهنگی ،چالشها و راهکارها
پژوهشهــای بســیاری در مــورد نظریــات رســانهای و تاثیــرات آن
بــر فــرد ،جامعــه ،آمــوزش و فرهنــگ در مطالعــات جامعهشــناختی
رســانه وجــود دارد .نظریهپــردازان و اندیشــمندان رســانه بــر ایــن
باورنــد کــه اساسـا ً فرآینــد اجتماعــی شــدن امــروزه از طریــق رســانهها
و بهویــژه تلویزیــون شــکل میگیــرد؛ از ایــن رو تأکیــد آنــان بــر نقــش
فرهنگســازی تلویزیــون بــه عنــوان ابــزار تکمیلــی تربیــت تــا بــه آنجــا
پیــش مـیرود کــه هــر نــوع آمــوزهای در ایــن رســانه بــه پدیــدهای در
دگرگونیهــای اجتماعــی بــدل خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر نیــاز انســان بــه ســرگرمی و بهویــژه طنــز،
ل بــا
ضرورتــی انکارنشــدنی اســت چراکــه آدمــی در کشــاکش جــدا 
مظاهــر شهرنشــینی روح و روان خــود را بــه آرامــی از دســت داده
و تبدیــل بــه ماشــینی بــیروح میشــود .شــاید بــه همیــن دلیــل
تأکیــد بــر تفریــح و لذتهــای مشــروع در ادیــان مختلــف مــورد توجــه
بــوده اســت .در دیــن اســام نیــز روایــات بســیاری بــر ایــن نکتــه
تأکیــد میورزنــد :امــام صــادق 8در ســخنانش مــزاح و ســرگرمی
را شــرط حتمــی ایمــان شــمرده و هیــچ مؤمنــی را دور از بذلهگویــی
نمیدانــد 1.همچنیــن تاریــخ زندگــی ائمــه مشــحون از شــوخطبعیها
و بذلهگوییهــای مثالزدنــی آنــان بــا اصحــاب و دوستدارانشــان
بــوده اســت تــا آنجــا کــه چنیــن خصیصـهای البتــه بــا رعایــت موازیــن
آن ،از مســتحبات و صفــات پســندیده اخالقــی بــه شــمار میآیــد.
همچنیــن پریشــانی و بحــران روانــی انســان مــدرن ،بــر نقــش
وســایل ارتبــاط جمعــی تأکیــد کــرده و رســانهها را معمــاران زندگــی
آشــفته انســان امــروز میداننــد .انســانی کــه بــه لطــف امکانــات رفاهــی
زندگــی امــروز ،ناخــودآگاه بــه ســوی نوعــی فرهنــگ فراغــت و رهایــی
میتــازد .بنابرایــن وســایل ارتبــاط جمعــی و بهویــژه تلویزیــون نــه
تنهــا باعــث رهاســازی و تخلیــه فشــارهای روانــی فــرد میشــود بلکــه
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از دلهرههــا غوط ـهور میکنــد .همچنیــن جایگزینــی بــرای ناکامیهــا،
آرزوهــا و جبــران ســرخوردگیهای اوســت .از ســوی دیگــر ایجــاد
نوعــی همبســتگی اجتماعــی را بــا مشــارکت دادن افــراد در روابطــی
فراتــر از روابــط خویشــاوندی و خانوادگــی نیــز بــرای وی در پــی دارد.
در ایــران اســامی نیــز بــا توجــه بــه رســالتها و اهــداف متناســب بــا
جنبههــای کاربــردی رســانه تلویزیــون و تطبیــق آن بــا فرهنــگ ایرانــی
اســامی جامعــه ،وظایفــی در قانــون بــرای ایــن رســانه تعریــف شــده
کــه میتــوان منشــوری بلندبــاال از اصــول و خطمش ـیهای قانونــی آن
تدویــن کــرد .در ایــن خــط و مش ـیها تأکیــد بــر نقــش فرهنگســازی
و اشــاعه فرهنــگ اســامی ،جلوگیــری از ترویــج خصلتهــای تخریبــی و
ضــد اســامی و همچنیــن پاسـخگویی بــه نیازهــای تفریحی و آرامســازی
جامعــه مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .از ایــن رو اجــرای برنامههــای
تفریحــی ســالم و شــادی آفریــن جــزء محورهــای اصلــی برنامههــای
1
ســازمان صــدا و ســیما قــرار گرفتــه اســت.
از ســوی دیگــر چنیــن رویکــردی در بیانــات مقــام معظــم رهبــرى
بارهــا مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .ایشــان وظیفــه صــدا و ســیما
را آرامشبخشــی بــه ذهــن مــردم و دوری از ایجــاد فضــای تشــنجآور
بــرای اذهــان برمیشــمرند و ایــن مهــم را بــا ســاخت فیلمهــا و
برنامههــای طنــز عملــی میداننــد.
«مســئله آرامشبخشــى بــه ذهــن مــردم ،يــک بخــش عمــدهاش
مربــوط بــه صــدا و ســيما و فيلمهــا و نمايشنامههاســت کــه هنــوز
تأميــن نشــده اســت .البتــه بعضــى از فيلمهــاى نســبتا ً فکاهــى و بــا
مايههــاى طنــز ،قــدرى رواج يافتــه اســت کــه عيبــى نــدارد .خــوب
اســت کــه ايــن کارهــا انجــام گيــرد( ».بيانــات مقــام معظــم رهبــرى در
ديــدار مســئوالن صــدا و ســيما )۷۵ /۱ /۲۳
«مــا بارهــا در مالقــات بــا دوســتان صــدا و ســيما ،راجــع بــه
 . 1طنــز مطلــوب؛ ضــرورت و ویژگیهــا ،دکتــر محســن اســماعیلی ،رســانه شــماره  ،40ســال دهــم ،شــماره
چهــار.

رســالت هنرمنــد آن اســت کــه همچــون متفکــری تیزبیــن
تصویــر دردآلــود جهــان را بــا فــرم و ســاختاری باورپذیــر
و همهپســند بــه مخاطبانــش ارائــه کنــد نــه آنکــه خــود
از نگــرش و اندیشــه تهــی شــده و بــه شــخصیتی عامــه
تبدیــل شــود .طنــز بــا همــدردی مخاطــب را بــه وارســتگی
و اصــاح خویــش و جامعــه هدایــت میکنــد و هدفــش آن
اســت کــه مخاطــب خــود را نســبت بــه مســائل و آنچــه کــه
در جامعــهاش از مســیر وارســتگی و درســتی خــارج شــده
اســت حســاس کــرده و بــه حرکــت در مســیر دعــوت کنــد.
طنــز هشــداری کنایهآمیــز اســت بــه تــرک ناپســندیها.

اينکــه فضــاى پيامهــا فضــاى اعصــاب خردکــن و تشــ ّنجآور بــراى
ذهــن و اعصــاب مــردم نباشــد ،صحبــت کردهايــم .خــوب؛ در ايــن
ســالهاى اخيــر مقــدارى بــه مســائل تفريحــى يــا بــه قــول شــما طنــز
و فکاهيـ ِ
ـات ســرگرم کننــده و فيلمهــاى هنــرى و اينهــا پرداختهايــد.
ايــن کارِ درســتى اســت و همينطــور بايســتى حرکــت کــرد( ».بيانــات
در ديــدار مديــران صــدا و ســيما )۸۱ /۱۱ /۱۴

 . 1ســاختمان پزشــكان چگونــه بينندگانــش را ميخندانــد ،كمــدي ســبك متكــي بــر لودگــي ،رجــا نیــوز1 ،
مــرداد .90

مســئله آرامشبخشــى بــه ذهــن مردم ،يــک بخــش عمدهاش
مربــوط بــه صــدا و ســيما و فيلمهــا و نمايشنامههاســت کــه
هنــوز تأميــن نشــده اســت .البتــه بعضــى از فيلمهــاى نســبتا ً
فکاهــى و بــا مايههــاى طنــز ،قــدرى رواج يافتــه اســت کــه
عيبــى نــدارد .خــوب اســت کــه ايــن کارهــا انجــام گيــرد.
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن صداوسیما

اهبیسآ شیاپ

جالــب آنکــه ایشــان بــه درســتی بــر ســاخت برنامههــای طنــز واال،
بامعنــا و اخالقــی تأکیــد میکننــد و از اشــاعه مفاهیــم نادرســت ،عادات
و اخــاق ناپســند و حتــی محــاورات عامیانــه و ســخیف در برنامههــای
طنــز و ســرگرم کننــده مســئوالن صداوســیما را پرهیــز میدهنــد.
ایشــان تأکیــد میکننــد کــه شــادی مــردم نبایــد بــا لودگــی ،ابتــذال و
1
بیبندوبــاری همــراه شــود.
«از جملــهى مــواردى کــه شــما بايــد از نويســنده يــا کارگــردان
يــا تهيــ ه کننــده بخواهيــد ،يکــى هميــن اســت کــه ايــن محاورههــا،
جهـتدار و معنــادار باشــد .از آنــان بخواهيــد کــه بعضــى از محــاورات بد،
القاءکننــدهى مفاهيــم نادرســت و عــادات و اخــاق بــد را بهکلّــى حــذف
کننــد ...هميــن طنزهــا و تفريحهــا و فکاهيــات تلويزيونــى کــه منتشــر
مىکنيــد ،هــر چقــدر از محــاورات پاييــن و عــادات نادرســت دور باشــد،
بهتــر اســت( .بيانــات در ديــدار مديــران صــدا و ســيما )۸۱ /۱۱ /۱۴
«مراقــب باشــيد شــادى در مــردم بــا لودگــى و ابتــذال و بــى
بندوبــارى همــراه نشــود؛ از ايــن طريــق بــه مــردم شــادى داده نشــود.
همهجــور مىشــود بــه مــردم شــادى داد؛ از نــوع صحيــح آن شــادى
داده شــود .گاهــى اوقــات يــک لطيفــه يــا يــک تعبي ـ ِر بهجــا مخاطــب
را شــاد و خوشــحال مىکنــد؛ گاهــى هــم ممکــن اســت يــک آدم
لــوده بــا ده جــور ادا درآوردن ،نتوانــد آنطــور شــادى را ايجــاد کنــد.
شــادى کــردن و شــادى دادن بــه مــردم ،بـه معنــاى لودگــى نيســت...
طنــز فاخــر و برجســته ،يکــى از هنرهاســت .طنــز ،هنــر خيلــى بزرگــى
اســت ...طنازهــاى واقعــى را تقويــت کنيــد ،پــرورش دهيــد و کمــک
کنيــد تــا طنــز بياورنــد .طنــز ،يعنــى مطلــب مهـ ِم جــدى کــه بــا زبــان
شــوخى بيــان مىشــود؛ محتــوا و معنايــى در آن هســت ،منتهــا بــه
زبــان شــوخى( .بيانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامى در ديــدار رئيــس
و مديــران ســازمان صــدا و ســيما)۸۳ /۹ /۱۱

در دو دهــه گذشــته مــوج عامهپســندی و خندیــدن بــدون تفکــر
در تلویزیــون بــرای بســیاری از برنامهســازان و کمدیســازان بــه نوعــی
هــدف غالــب و غایــی تبدیــل شــد تــا آنجاکــه آدمــی ســردرگم میمانــد
کــه چنیــن رویکــردی تــا چــه حــد مربــوط بــه خــأ پرناشــدنی کمبــود
بینــش ،دانــش و توانایــی برنامهســازان تلویزیونــی اســت؟ طنزپــرداز
نــه تنهــا در تــاش بــرای خلــق اثــری خالقانــه کــه در پــی ادای
تکلیــف اجتماعــی خویــش اســت ،میبایســت اثــری مبتنــی بــر نوعــی
تعلیــم و آمــوزش اخــاق و فرهنــگ بیافرینــد .رســالت هنرمنــد آن
اســت کــه همچــون متفکــری تیزبیــن تصویــر دردآلــود جهــان را بــا
فــرم و ســاختاری باورپذیــر و همهپســند بــه مخاطبانــش ارائــه کنــد
نــه آنکــه خــود از نگــرش و اندیشــه تهــی شــده و بــه شــخصیتی
عامــه تبدیــل شــود .طنــز بــا همــدردی مخاطــب را بــه وارســتگی
و اصــاح خویــش و جامعــه هدایــت میکنــد و هدفــش آن اســت
کــه مخاطــب خــود را نســبت بــه مســائل و آنچــه کــه در جامع ـهاش
از مســیر وارســتگی و درســتی خــارج شــده اســت حســاس کــرده ،بــه
حرکــت در مســیر دعــوت کنــد .طنــز هشــداری کنایهآمیــز اســت بــه
تــرک ناپســندیها .از ایــن رو خــود نبایــد ابــزاری بــرای ســرزنش،
عیبجویــی ،اهانــت بــه ویژگــی فــردی یــا فرهنــگ و گــروه خاصــی
باشــد .طنزپــرداز بــا هدفــی ارزشــمند و واال بــه آگاهیبخشــی مخاطــب
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اقــدام میکنــد در حالیکــه در هجــو تحقیــر و تمســخر و در هــزل
توهیــن و لودگــی کار را بــه مســتهجن شــدن مفاهیــم میکشــاند.
در ســالهای گذشــته گرایــش و اســتقبال عامــه مــردم بــه آثــار
کمــدی و طنــز باعــث شــده اســت کــه رویکــرد متولیــان تلویزیــون
نســبت بــه ســاخت و تولیــد چنیــن برنامههایــی همدالنــه و در جهــت
رضایــت مخاطبــان و چــه بســا بیــش از حـ ِد معمــول و شــتابزده شــود.
همیــن رویــه باعــث تولیــد مجموعههایــی شــد کــه آرام آرام زمینــه
دلزدگــی و خســتگی مخاطــب را از رســانه مطلوبــش فراهــم آورد کــه
بــه جــرات میتــوان دلیــل آن را در نداشــتن رویکــرد منتقدانــه و
اصالحگرایانــه در طنــز ،عــدم توجــه بــه ویژگیهــای فرهنگــی طنــز
و طنزپــردازی و همچنیــن اختصاصــات طنــز ایرانــی جســتجو کــرد .از
جملــه ویژگیهــای طنــز ایرانــی تکیــه بــر کالم و طنــز کالمــی اســت
کــه ریشــه در فرهنــگ و ادبیــات کالمــی و مکتــوب دیرینــه ایــن مــرز
و بــوم دارد .همچنیــن توجــه بــه مســائل فرهنگــی ،ارزشــی و اجتماعــی
جامعــه و تحریــک نکــردن احساســات افــراد بــا هنجــار شــکنیهای
نادرســت میتوانــد از مســائل مهــم طنزپــردازی در جامعــه ایرانــی
باشــد .در حالیکــه در جوامــع دیگــر چــه بســا بــا پرداختــن بــه
مضامینــی حساســیت برانگیــز و یــا نفــی مســائل اخالقــی بتــوان
برنامههــای پرمخاطــب و پربیننــدهای را تولیــد کــرد .ناگفتــه پیداســت
کــه عــدم توجــه مســئوالن صداوســیما و تولیدکننــدگان برنامههــا
بــه چنیــن ویژگیهایــی میتوانــد یکــی از علــل رکــود کمــدی در
تلویزیــون ایــران و باعــث افــول گرایــش مخاطــب فاخــر بــه تولیداتــی
از ایــن دســت باشــد.
نگــرش مســئوالن رســانه ملــی از ســال  72بــه ایــن ســو ایــن بــوده
اســت کــه بــا تولیــد و پخــش ســریالهای طنــز ،گرایــش بیشــتری را به
شــادیآفرینی ،ایجــاد زمینههایــی بــرای تخلیــه انــرژي منفــی جامعــه
و بــاال بــردن آســتانه تحمــل مــردم نشــان دهنــد .بــه نظــر میرســد این
تلقــی وجــود دارد کــه ســریالهای طنــز شــبانه (طنزهــای نــود شــبی)

بــه ایجــاد فضــای تعاملــی بیــن فــرد و جامعــه و حتــی خانوادههــای
مخاطبــان کمــک میکنــد .هرچنــد بایــد اذعــان کــرد جــذب مخاطــب
بیشــتر و رقابــت شــبکهها در ایــن امــر ،اقــدام بــه ســاخت چنیــن
برنامههایــی را در اولویتهــای مســئوالن تلویزیــون قــرار داده اســت.
امــا متأســفانه نبــود نظــارت و کارشناس ـیهای دقیــق در شــیوه تولیــد
چنیــن برنامههایــی و همچنیــن عــدم توجــه بــه ایــن نکتــه کــه حجــم
بــاالی تولیــد چنیــن برنامههایــی بــه دلزدگــی مخاطــب از چنیــن
برنامههایــی منجــر خواهــد شــد باعــث گردیــده کــه تولیــد کننــدگان
کمدیهــای تلویزیونــی نــه تنهــا در محتــوا و مضامیــن ،کــه حتــی در
فــرم و ســاختار آثــار تولیدیشــان ،بــه دمدســتیترین و پایینتریــن
دســتاویزهای ممکــن چنــگ بزننــد.
جالــب آنکــه مســئولین صــدا و ســیما بــرای پوشــاندن کاســتیها
و پــر کــردن خألهــای محتوایــی و تولیــدی برنامههایشــان شــیوهای
را اتخــاذ کردهانــد کــه در نــوع خــود بدیــع بــه نظــر میرســد و آن
اینکــه بــا ارائــه هشــتاد یــا نــود درصــدی رضایتمنــدی (از ســوی
مســئوالن تلویزیــون) ،آن مجموعــه را برنامــه موفقــی اعــام میکننــد.
در ایــن شــیوه نوعـا ً پــس از هــر برنامــه آمــار پربیننــده بــودن آن برنامه
از ســوی مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیما اعــام میگــردد و بــا ایــن

مراقــب باشــيد شــادى در مــردم بــا لودگــى و ابتــذال
و بــى بندوبــارى همــراه نشــود؛ از ايــن طريــق بــه مــردم
شــادى داده نشــود .همهجــور مىشــود بــه مــردم شــادى
داد؛ از نــوع صحيــح آن شــادى داده شــود .گاهــى اوقــات يــک
لطيفــه يــا يــک تعبيــرِ بهجــا مخاطــب را شــاد و خوشــحال
مىکنــد؛ گاهــى هــم ممکــن اســت يــک آدم لــوده بــا ده جــور
ادا درآوردن ،نتوانــد آنطــور شــادى را ايجــاد کنــد.

نظرســنجی خیابانــی و همچنیــن عــدم توجــه بــه ایــن نکتــه کــه دامنــه
چنیــن آمارهایــی گروههــا و اصنــاف مختلــف جامعــه را مدنظــر قــرار
نمیدهــد و چــه بســا منتقدیــن و مخالفینــی کــه چنیــن برنامههایــی
را ســخیف دانســته و آنهــا را مشــاهده نمیکننــد جایشــان در ایــن
آمارهــا خالــی اســت و بســیاری نــکات دیگــر از جملــه اینکــه اساس ـا ً
مــاک پربیننــده بــودن یــک برنامــه نمیتوانــد دلیلــی بــر کیفیــت
بــاالی آن بهحســاب آیــد ،همــه مــواردی اســت کــه در تردیــد
کارشناســان نســبت بــه ارائــه چنیــن آمارهایــی از ســازمان صــدا و
1
ســیما تأکیــد میکنــد.
تلقــی رضایتمندانــه مســئوالن و برنامهســازان ،بهویــژه تولیدکننــدگان
مجموعههــای طنــز ،بــا ایــن ذهنیــت شــکل میگیــرد کــه صــرف حضــور و
پرداختــن صــدا و ســیما بــه مفاهیــم طنــز و کمــدی بــا توجــه به مشــکالت
ویــژهای کــه دارد؛ خــود یــک گام بــه جلــو و نوعــی تجربهانــدوزی اســت؛
بــه همیــن دلیــل پــس از هــر ســریالی جلس ـهای بــا حضــور کارشناســان
مدعــو برگــزار شــده و پــس از بحثهــا و گفتگوهــا در نهایــت بــه تشــویق
و تأییــد برنامهســازان منتهــی میشــود؛ اگرچــه نمیتــوان ادعــا کــرد کــه
 . 1برگرفتــه از ماجــرای آمارهــای مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیما و مخاطبســنجی ســریالهای تلویزیونــی:
اعــداد جادویــی بــرای رضایتســازی ،آرزو شــهبازی ،خردنامــه همشــهری ،ش ،36دی مــاه.88
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فــرض کــه ایــن برنامــه هشــتاد درصــد بیننــده داشــته و ایــن رقــم
چشــمگیری اســت مــورد دفــاع قــرار میگیــرد.
امــا ایــن نکتــه قابــل تامــل مینمایــد کــه چگونــه میتــوان ادعــای
صــدا و ســیما را بــا حجــم بــاالی نظــرات کارشناســان و منتقدیــن
رســانه کــه بــه نقــد و ارزیابــی برنامههایــی از ایــن دســت میپردازنــد
و رضایتبخشــی مخاطبــان آن بــه بیــش از بیســت تــا ســی درصــد
نمیرســد جمــع کــرد؟ چگونــه اســت کــه مطبوعــات ،ســایتها و
وبالگهــای مرتبــط دائمــا ً در حــال خردهگیــری ،نقــد و اعــام عــدم
رضایــت مخاطبیــن از چنیــن برنامههایــی هســتند؟ و چــرا چنیــن
رویکــردی در برابــر هــر ســریال طنــز و یــا برنام ـهای کــه مــورد نقــد
قــرار میگیــرد عملــی میشــود؟ جالبتــر آنکــه علیرغــم نقدهــای
فــراوان بــر برخــی برنامههــا همیشــه درصــد بیننــدگان چنیــن
برنامههایــی از ســوی ایــن مرکــز بســیار بــاال اعــام میشــود و چنیــن
آمارهایــی بــا اندکــی اختــاف در مــورد هــر نــوع ســریال و برنام ـهای
کــه مــورد نقــد قــرار میگیــرد ارائــه میگــردد فــارغ از آنکــه ایــن
برنامــه تاریخــی ،مذهبــی ،آپارتمانــی ،طنــز یــا غمانگیــز باشــد همیشــه
آمارهــا یکســاناند.
توجــه کنیــم کــه ایــن آمارهــا بــه فــرض صحــت اساسـا ً نمیتوانــد
معیــار قابــل قبولــی بــرای ارزیابــی عملکــرد ســازمان صــدا و ســیما و
یــا محــوری بــرای تأییــد برنامــه تولیــد شــده باشــد .چراکــه از یکســو
تــا ســالها نبــود طنــز رقیــب بــرای برنامههــای کمیــک صــدا و ســیما
و الــزام مخاطــب بهدلیــل عــدم امــکان انتخــاب گزینــه دیگــر غیــر از
تلویزیــون بــرای پــر کــردن اوقــات فراغتــش؛ امــکان بررســی و ارزیابــی
درســت را از کارشناســان میگرفــت چراکــه مخاطــب ناخواســته
مجبــور بــه اســتفاده از برنامــه تلویزیونــی در آن ســاعات بــوده اســت.
همچنیــن توجــه بــه شــیوه آمارگیــری و انتخــاب نمونههــای
گزینشــی بــرای آمارهــا ،نبــود نظــارت بــر عملکــرد آمارگیــران ،جلــب
اطالعــات در راســتای اهــداف تلویزیــون ،عــدم قابــل اتــکاء بــودن روش
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دقــت در ســیر تولیــدات کمــدی دو دهــه اخیــر نشــان
میدهــد کــه متاســفانه ذائقــه مخاطــب نیــز در دورههایــی رو
بــه افــول نهــاده اســت .در واقــع تولیــد و نمایش ســریالهای
کمــدی شــبانه و فیلمهــای مبتــذل ســینمای کمــدی در پاییــن
آوردن ذائقــه مخاطــب ایرانــی بســیار موثــر بــوده اســت.
فیلمهایــی کــه بــا فرهنــگ ،اندیشــه و معنویــت ایرانــی و
اســامی بیگانهانــد.
ایــن رویــه بــدون اشــکال اســت .بــه عبــارت دیگــر حضــور صــدا و ســیما
در چنیــن عرص ـهای راه را بــرای هنرمنــدان دیگــر در حوزههــای ســینما و
نمایــش کشــور بــاز میکنــد تــا فرصــت بــروز و ظهــور خــود را بهگون ـهای
بیابنــد کــه پیــش از ایــن امــکان آن را نداشــتهاند.
در مقابــل ،نــگاه کارشناســان و منتقــدان تولیــدات هــزل و
هجــو صــدا و ســیما اســت؛ کــه چنیــن پرداختهایــی را منجــر بــه
حساســیتزدایی از مفاهیــم ارزشــی و فرهنگــی ،ترویــج بیپروایــی
و لودگــی ،فرهنگســازی غلــط و تأکیــد بــر هنجــار شــکنیهای
بیدلیــل میداننــد؛ امــا همــواره نــگاه منتقدیــن و کارشناســان در

تولیــد برنامههــا تأثیــر کمتــری دارد و علیرغــم صــرف انرژیهــای
فکــری و انســانی و برگــزاری میزگردهــای انتقــادی و ســمینارهای
تخصصــی و پــر شــدن صفحــات بیشــمار مطبوعــات تأثیــر قابــل
مالحظــهای بــر رونــد سریالســازی طنــز دیــده نمیشــود .چراکــه
بارهــا ســریالهایی از ایــن دســت تولیــد شــده امــا پــس از انتقــادات
مفصــل کارشناســان ،گــروه ســازنده ســریال بــا قــدرت بیشــتر و صــرف
هزین ـهای هنگفتتــر بــه ســاخت مجموعــه دیگــری چــه بســا هزلتــر
و ســخیفتر از کار قبلــی اقــدام کردنــد .چنیــن رویــهای را میتــوان
در برخــورد مســئوالن صــدا و ســیما نســبت بــه ســریال شــبهای
بــرره کــه بــا نقدهــا و آســیبهای جــدی فرهنگــی روبــرو بــود بررســی
کــرد کــه پــس از مدتــی مهــران مدیــری بــه ســاخت مجموعــه طنــز
بــاغ مظفــر و کارهــای بعــدی خــود اقــدام کــرد .جالــب آنکــه در
مجموعــه بــاغ مظفــر همــان مضامیــن ،شــخصیتها ،رویکردهــا و
حتــی بــدون حداقلــی از نشــانههای ارتقــاء نســبت بــه شــبهای
بــرره قابــل مشــاهده بــود .ایــن وضعیــت نــه تنهــا از عــدم پاســخگویی،
بیمســئولیتی ،بیتوجهــی ،تعلــل و حتــی تهیدســتی مدیــران ،دســت
انــدرکاران و تولیدکننــدگان ســیما حکایــت میکنــد بلکــه بــه نظــر
میرســد چنیــن رویکــردی را میتــوان بــه مبانــی نظــری خــاص آنــان
در حــوزه رســانه نســبت داد.
بهینهسازی تولید :سرابی خیالی یا امید به رهایی
بــا نگاهــی اجمالــی بــه نظریــات رســانه میتــوان تلقیهــای
گوناگونــی را از کاربــرد رســانه و تلقیهــای پیرامــون آن تبییــن نمــود.
تلویزیــون را میتــوان رســانهای بــا وجــوه مختلــف و کاربردهــای
متفــاوت در نظــر گرفــت تــا آنجــا کــه برخــی معتقدنــد تلویزیــون
بهعنــوان وســیلهای بــا تأثیــرات قدرتمنــد ابــزاری بــرای کنتــرل افــکار
افــراد جامعــه اســت 1.اگرچــه در مقابــل ،برخــی تلویزیــون را یکــی
 . 1برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به :تانکارد ،جیمز و لورین ،ورنر ،نظریههای ارتباطات ،علیرضا دهقان،

انتشارات دانشگاه تهران1381 ،ش.
 . 1بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: مــک کویــل ،دنیــس ،درآمــدی بــر نظریــه ارتباطــات جمعــی ،پرویــز
اجاللــی ،مرکــز مطالعــات رســانهها ،تهــران1382 ،ش.
 . 2بــرای مطالعــه بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: لرنــر ،دانیــل ،گــذر از جامعــه ســنتی :نوســازی خاورمیانــه ،دکتــر
غالمرضــا خواجــه ســروی ،مؤسســه مطالعــات راهبــردی ،تهــران1383 ،ش.
 . 3برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: کری ،جان ،ارتباطات و فرهنگ ،انتشارات قطره.

توجــه کنیــم کــه ایــن آمارهــا بــه فــرض صحــت اساس ـا ً
نمیتوانــد معیــار قابــل قبولــی بــرای ارزیابــی عملکــرد
ســازمان صــدا و ســیما و یــا محــوری بــرای تأییــد برنامــه
تولیــد شــده باشــد .چراکــه از یکســو تــا ســالها نبــود
طنــز رقیــب بــرای برنامههــای کمیــک صــدا و ســیما و
الــزام مخاطــب بهدلیــل عــدم امــکان انتخــاب گزینــه دیگــر
غیــر از تلویزیــون بــرای پــر کــردن اوقــات فراغتــش؛ امــکان
بررســی و ارزیابــی درســت را از کارشناســان میگرفــت
چراکــه مخاطــب ناخواســته مجبــور بــه اســتفاده از برنامــه
تلویزیونــی در آن ســاعات بــوده اســت.
ســریال تلویزیونــی اگرچــه قــادر خواهــد بــود انــواع زندگیهــای فــردی،
خانوادگــی و اجتماعــی را در طیــف وســیعی از ارتباطــات و ارزشهــا
بــه تصویــر بکشــد ،ایــن امــر نشــان از قــدرت ارتباطــی آن در ســاخت
واقعیتهــای رســانهای دارد و آیــا ایــن امــکان اجــازه دارد بــدون توجــه
بــه واقعیتهــای فرهنگــی خــارج از رســانه شــکل بگیــرد؟ چنیــن
رویکــردی یــا بــا طــرد فرهنــگ ســنتی مواجــه خواهــد شــد و یــا در
صــورت پذیــرش ،آســیبهای فرهنگــی بســیاری بــه بــار خواهــد آورد و
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ایــن موجــب کشــمکش میــان رســانه و فرهنــگ خواهــد بــود.
سیاســتگزاران تولیــد ســیما از ایــن نکتــه غفلــت کردهانــد کــه
بــه تصویــر کشــیدن و خلــق فرهنــگ از طریــق یــک ســریال تلویزیونــی
بــه پشــتوانه مطالعاتــی ،نظــری ،جامعهشــناختی و روانشــناختی قابــل
توجهــی نیــاز دارد و مقبــول بــودن چنیــن برنامههایــی و موضعگیــری
مســئوالن صــدا و ســیما براســاس چنیــن مقبولیتــی صرفــا ً اولویــت
بخشــیدن بــه ارتبــاط در برابــر فرهنــگ و فرهنگســازی اســت.
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از عوامــل تأثیرگــذاری بــر افــکار برمیشــمارند و عوامــل محیطــی
فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز در کنتــرل افــکار دخیــل میداننــد.
تلقــی دیگــر از تلویزیــون بــه مثابــه تریبــون یــا حاملــی بــرای
اطالعــات و عقایــد اســت .بــه تعبیــری تلویزیــون در انتشــار معرفــت و
آگاهیبخشــی در حوزههــای عمومــی میتوانــد تــا آنجــا موثــر باشــد
کــه آموزههایــش بــر آموزههــای اولیــه والدیــن ،دیــن و نهادهــای
مشــابه آن پیشــی میگیــرد و بههمیــن دلیــل پیــش شــرط یــک
زندگــی اجتماعــی ادراک بخشــی از واقعیــت از طریــق رســانه اســت.
تلقیهــای دیگــری نیــز وجــود دارد از جملــه؛ تلویزیــون بــه عنــوان
میانجــی بیــن واقعیــت عینــی اجتماعــی و تجربــه فــردی ،تلویزیــون
آیینــه بازتــاب دهنــده واقعیــات اجتماعــی 1،وســیلهای بــرای ایجــاد
ارتبــاط قدرتمنــد بــا فرهنگهــای جوامــع ســنتی و تغییــر آنهــا 2امــا
شــاید کاملتریــن تلقــی در خصــوص رســانه آن اســت کــه جریــان
انتقــال پیــام و دریافــت آن توســط مخاطــب را فراگــردی چرخشــی
تلقــی میکنــد .بــه ایــن تعبیــر درک مخاطــب و ارتبــاط او بــا رســانه
تلویزیــون بــه کنــش و واکنشــی متقابــل تبدیــل میشــود .مخاطــب در
وضعیتــی متغیــر و ناپایــدار اطالعاتــی را دریافــت میکنــد و خــود بــه
نوعــی در فراگــرد خلــق و آفرینــش پیــام قــرار میگیــرد.
نکتــه قابــل تامــل آن اســت کــه نظریــه جــان کــری ،ارتبــاط از
طریــق رســانه تلویزیــون ،نیازمنــد همدلــی و همبســتگی اجتماعــی
اســت و بــه نوعــی بــا مدلهــای آیینــی ارتبــاط و پیونــد وثیــق دارد.
بــه تعبیــر دیگــر آنچــه ارتبــاط فرهنگــی مؤثــر از طریــق تلویزیــون
را ایجــاب میکنــد بیشــتر عواطــف و احساســات همدالنــه اســت نــه
ارائــه اطالعــات و دادههــا 3.معنــای چنیــن نگرشــی آن اســت کــه هــر
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در هــر حــال رویکــرد کمدیســازان بــه مضامیــن هجــو و
هــزل نزدیکتــر بــوده اســت تــا پرداخــت کمــدی بــه معنــای
کالســیک یــا واالی آن؛ مضامینــی از جملــه شــکمچرانی،
رفتارهــای بچهگانــه بــا هیــکل بــزرگ ،رفتارهــای عامیانــه
شــخصیتهای چــاق ،تمرکــز بــر بالهــت و بیعرضهگــی
روســتاییان ،تکیــه بــر لهجههــای محلــی ،مــردان زننمــا
یــا زنپــوش ،الگــوی نوکــر و اربــاب و همچنیــن نظربــازی،
چشــمچرانی و مایههــای جنســی دســت مایههــای معمــول
آثــار ایــن دوران بــوده اســت.
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بنابرایــن بــا توجــه بــه نظریــه فراگــردی انتقــال و تولیــد پیــام
توســط مخاطــب ،برنامهســازان کمدیهــای تلویزیونــی بایــد متوجــه
باشــند کــه فرآینــد تولیــد ،پخــش و تأثیــر یــک ســریال صرفــا ً بــه
معنــای ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطــب نیســت؛ بلکــه همزمــان خلــق و
نمایــش یــک فرهنــگ نیــز هســت .بــا چنیــن نگرشــی ایــن ســؤال
پیــش میآیــد کــه آیــا شــیوه آمارگیــری و مصاحبههــای فــردی و
ســادهانگارانهای کــه در خصــوص تأثیــرات یــک ســریال بــا تماشــاگران
آن در ســطح جامعــه میشــود آیــا میتوانــد در کارشناســی چنیــن
برنامههایــی مــاک قــرار گیــرد؟ چراکــه چنیــن پرسشــی در واقــع
پرســش از یــک فرهنــگ تولیــد شــده و در ارتبــاط تقابلــی فرهنــگ
جامعــه اســت نــه صرف ـا ً پرســش از یــک برنامــه تلویزیونــی.
چنیــن نگرشــی در تولیــدات تلویزیونــی بــه ایــن معنــا اســت کــه
از امکانــات ارتباطــی مــدرن (تلویزیــون) بــرای بافتــن یــک لبــاس
فرهنگــی مــدرن بهگونــهای بهــره ببریــم کــه نقشــه و تــار و پــود
آن نســبتی بــا اندیشــه و انگارههــای مردمــی کــه قــرار اســت بــه
تنشــان بــرود ،نــدارد؛ البتــه بایــد توجــه کــرد کــه منظــور از تقــدم

فرهنــگ بــر ارتبــاط ،توجــه بــه میــراث فرهنگــی یــک ملــت اســت
کــه در روایــات تاریخــی ،ادبیــات مکتــوب ،پیشــینههای فرهنگــی و
انگارههــای ذهنــی مردمــان آن فرهنــگ موجــود اســت نــه آنکــه
واقعیــت فرهنگــی موجــود کــه خــود ممکــن اســت دچــار انحــراف و
آســیبهای بســیار شــده باشــد مــاک عمــل قــرار گیــرد.
نکتــه آخــر آنکــه چــرا علیرغــم انتقــادات مکــرر و از منظرهــای
متفــاوت کارشناســان ،تلویزیــون همچنــان بــه ســاخت ســریالهای طنــز
بــا رویکردهــای هزلآمیــز اصــرار م ـیورزد؟ ایــن تلقــی کــه تلویزیــون
نگــرش حاکــم را ایجــاد میکنــد و هرچــه در چنیــن ســریالهایی
بــا عنــوان پیــام ارائــه شــود بــر ذهــن مخاطــب حاکــم خواهــد شــد
و پذیــرش آن توســط تماشــاگران بیتردیــد خواهــد بــود در واقــع
غفلــت از ایــن نکتــه اســت کــه تفســیر و چگونگــی اســتفاده تماشــاگر
از محصــول تولیــدی تلویزیــون مطابــق بــا تلقــی ســادهانگارانه ســازنده
برنامــه نیســت و درک و دریافــت مفاهیــم نهفتــه در یــک ســریال،
ماهیتــی پیچیــده و فراگــردی تعاملــی اســت چــه بســا در یــک برنامــه
تلویزیونــی پایــان ســریال بــا پیامهــای اخالقــی و نتیجهگیریهــای
درســت ارزشــی همــراه باشــد؛ امــا مخاطــب در کنــش و واکنــش بیــن
پیامهــای متفــاوت ســریال کــه میتوانــد برآمــده از میزانســن ،دیالــوگ،
نــوع پوشــش ،گریــم ،رفتــار بازیگــر و یــا حتــی موســیقی و نورپــردازی
اثــر باشــد بــه چیــزی خــاف نتیجهگیــری پایانــی ســریال دســت یابــد.
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