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 عنوان مقاله : 

 در دنیای معاصر  کارتونتقسیم بندی  نحوه یو تونتعاقد طنز و کار 

 انتخاب کنند ( با آگاهی  برای آنانی که میخواهند در دنیای کارتون مسیر مشخصی را

 

قالب اندیشه شکل میی گییرد مت"یاع تعریدیی دارد   ایا بیا ایی، نگیر    مسی م  آن چیزی که در

دییدگاهاای مخت دیی چیون  کیارتون. از آنجیایی کیه در دارای تعریف اسیت هم  توناست که کار

های  کارتوندرگرایش های مخت دی چون  جود دارد کهو ز   هجو   هزل   فکاهی   مطایبهطن

چاره و  کارتوناای بدون شرح  ژورنالیستی ) مطبوعاتی (   کارتونبدون شرح ن"ایشگاهی   

ن"ی توان تعریف جیامعی از آن کیرد      کاربرد یافته اند    ه"چنی، استریپ و ک"یک استریپ

دییدگاهاای مخت دیی دارنید . بیه اعتقیاد بنیده بیرای تعرییف هیر چییزی   بایسیتی هر کدام چراکه 

ا درگیییری بییمعیییار قییرار دهیییم تییا ماهیییت وجییودی آن چیییز بییدون  هییدو و و ایییده آل آن چیییز را

در قییا  بیا رجیو  کنییم   کیارتونای مخت ف در ااگر به دیدگاهیه ها بیشتر ن"ود ایدا کند .شما

 دیدگاهاای مخت ف : طنیز   هجیو   هیزل   فکیاهی و مطایبیه    بیا قطعییت میی تیوانیم   دییدگاه 

بیر الی و ق "یداد کنییم   چیرا کیه هیدو و رسیالت واقعیی طنز کیارتوناییده آل    طنز را دییدگاه

سیطحی نگیری و صیرفاع شیوالی و واسیتازا    دشینام     کیارتوندیگر دیدگاهاای موجود در 

ای، طنز است که انسان را در موقعیت های نا عادالنه به مرکت و اعتیرا  ن"ی باشد . مزاح 

هی است که طنز ایجاد می کنید   طنیز انتقیادی وادار می کند و و ای، مرکت ناشی از ه"ان آگا

اندیشه ای سیازماندهی شیده در قالیب تصویراسیت کیه  کارتونهوش"ندانه است جات اص ح و 

آن اسیت  تصیویری کیه میی توانیید بیرای ایجیاد سیوال   اصی ح   بابیود   تیی کر    ریشیه یطنز

  .   ال ق شودتاثیر تاکید   اعترا    انتقاد و 

کیه  و نقی  هیای میا دارد  نیازهیاظیم و گسترده ای بیه داشیته هیا و نداشیته هیا و عطنز دیدگاه 

دقیقاع به رسالت طنز بر می گردد   مندی یا مثبت هدو اص ح در هر کدام   تاکید آگاهانه  با 

 .تعاند بی، مق و باطل تاکید بر در کل   عدالت و بی عدالتی ها و    سیاهی یا روشنی 

یدگاه هر چه باشد  مثبت ییا مندیی   بیود و نبودهیا را ن"اییان الواهید کیرد مس م است دریچه ی د

ییا تاکیید بیر نداشیته هیا  واسیت   چرا که تاکید بر تیرگی نشان دهنده ی نبود یا ضعف روشینایی

تاکید بر بی عدالتی ها چطور ن"ی تواند مخاطیب را از تعیعیف ).  دلیل ک"رنگی داشته هاست

 (ویا معتر  نکند ؟!!! مق و عدالت متاثر  شرمگی، 

لبخنیدی میک میی کنید   درارده ی اول در چاره ی مخاطب یست با باره مندی از طنز کارتون

آنقییدر  شییاید  مخت دییی ایییدا مییی کنیید  اایسرنوشییت و در چاییره مییی الشییکد کییه در اییرده ی دوم

د بیه و در ذه، الیوسکوت االتیار کند  مخاطب وادار می شود  تا  که کند  میشرمگی، و متاثر

تیا شیاید بتوانید تریییر و گزینید یا از شیدت تناقعیات اعتیرا  را بر وکنکا  موضو  بپردازد 

میل شیدن زمیان و شاید درشکل سوالی  برای ابد و یا ناایتاع تیا  انجام دهد  وردر ام  اص می

د و ییا متیی شیاید بیه الیاطر کیم تیوجای مخاطیب از و اص ح  ذه، مخاطب را در گیر الود کن

بییه بییاد فراموشییی سییپرده شییود   هییر چنیید کییه فراموشییی   یییا عییدم ت"ایییل بییر تاکیییدی سییر ناآگییاه

 و وجیدان را بیه الیواب بسیپارد.مص حت جویانه ن"ی تواند معادالت انسانی را زیر سوال ببیرد 

آگاهی از سیرنا واقعیاع مس "اع در درون مخاطب ندوذ الواهد ن"ود  مگر ای، که ای، بی توجای

 . باشد 

ایجیاد زمینیه ی  سیکوت و فرییاد هیر دو الزمیه ی اثیری میی  ست آگاه می داند کهیکارتون  یک

جیزوی از اثیر  الواهید اعتیرا   و جایگیاه سیکوتایجیاد باشد که ال ق میی کنید ایا شیناالت 

اینکیییه در زمانایییا و  شییناالت   ه"اهننیید موسییییقی کییه نتایییا کنیییار سییکوتاا معنیییی میگیرنییید بود

 و در ناایت برتری دارد و ناف  و تاثیر گ ار الواهد بودبر دیگری  یک موقعیتاای مخت ف کدام



شناالت اینکه ایجاد چه سوالی در ذه، مخاطب ارز  تولد یافت، دارد و توجیه بیه اینکیه سیوال 

از م زومیات تیاثیر گی اری طنیز کردن و ایجیاد سیوال کیردن از الیود جیواب  ما"تیر میی ن"ایید 

 است 

آنایم که توجه به ایجاد سوال بایستی در زمان و مکان الود بکار آید    است  شرایطیو ای، در 

جزوی ازذات ع"ل محسوب میی شیود .)  مخصوصیاع در قبیال چییزی کیه  انی که زماندر زم

توجیه بیه زمیان در ( ) یعنیی ق یم هم اکنون در دنیا  مربه ی دفا   و مبیارزه شیناالته شیده اسیت

انتقادی که جات اص ح انجام می ا یرد بایستی در زمان الود طنز از انجا اه"ییت می یابد که 

چیرا کیه  سیرعت و زمیان تحقیق اع"یال  سرنوشیت  و ترییر ماصیل آیید تا اص ح تحقق ا یرد 

  شکسیت شکل دهی با اینکه شاید در تصور برالی از ما در اولویت  اهداو را ترییر می دهند

محسیوب میی  کیارتوناز نکیات مشیترط طنیز و مواردی که به آناا اشاره شید  د.نمحسوب نشو

و نبودشان باعث ایجاد مشیکل میی رفته می شوند ند و به کار گشوند که در کل زندگی صادق ا

زمانی معنای واقعی الود را ایدا میی کنید کیه بیر ارزشیاای رییز و  کارتونشود . تعاقد طنز و 

غیییر از شییناالت دیییدگاهاای  اایبنیید باشییند تییا بتواننیید گییره گشییا واقیی  گردنیید .   درشییت کارسییاز

 کیارتونم بنیدی هیایی کیه امیروزه در میورد  بایستی آشنایی کیام ی بیه تقسیی کارتونمخت ف در 

  .تا انتظارات ما از ایدایش آناا  بجا و در میطه ی الود باشد   شکل گرفته است داشت

دارای چاار گرایش می باشد که هر کیدام بیرای ارضیا   کارتونه"انطور که قب ع عر  شد 

 نیازهای متداوتی به کار گرفته می شوند   که عبارتند از : 

ژورنالیسیییتی ) ایییای بیییدون شیییرح کارتون -2هیییای بیییدون شیییرح ن"ایشیییگاهی       کیییارتون -1

 استریپ و ک"یک استریپ -4چاره و  کارتون -3مطبوعاتی (   

. 

تند کییه بییا موضییو  هییای مخت ییف اییایی هسییکارتوناییای بییدون شییرح ن"ایشییگاهی  کارتون -

اجت"اعی  فرهنگی   سیاسی  و ... با تکنیکاای مخت ف و بصورت بدون شرح در ن"ایشیگاهاا 

و گییالری هییای ع"ییومی و الصوصییی ارایییه مییی شییوند . بییه لحییاا اینکییه کییاربرد آناییا تناییا در  

ای مخت ییف آزادی ع"ییل بیشییتری بییرای انتخییاب تکنیکایی اایسییتکارتون  روزنامییه هییا ن"ییی باشیید  

هیا ن"یی باشید .  کیارتوند  چون محدودیت رنگی و انحصاری روزنامه هیا شیامل اینگونیه ندار

ایا در جشینواره هیا ی بیی، ال"  یی کیه در کشیورهای مخت یف برگیزار میی شیود کارتوناکثر ای، 

سیت ها شده ا کارتونشرکت داده می شود و یا متی گاهاع جشنواره ها دلیل به وجود آمدن ای، 

 قالییب چییاآ آثییار برگزیییده مییی باشیید کییه در  کییه محصییوالت اییی، جشیینواره هییا در طییول سییال  

هیا  بیشیتر دارای مخیاطبی، الیا  میی  کیارتونکاتالوگ های مخت ف ارایه می شود .ایی، نیو  

ها به دلییل داشیت، موضیوعاای ک یی از مععی ت جایانی دارای تیاری   کارتونای، نو   .باشد

"یشییه دارای تییازگی مییی باشییند و  بییرای موضییو  مقطعییی و و موضییوعات مصییرو نیسییتند  ه

شده ی مطبوعاتی ادید نیامده اند و در واق  گنجینیه ی عظییم معیانی هسیتند کیه ه"یشیه سدار  

 کاربرد دارند

هییا دارای معییامی،  کییارتوناییای مطبوعییاتی )ژورنالیسییتی( سیاسییی:  اییی، نییو  کارتون  -

  البیر میی باشیند . در ایی، نیومیت، مخت دی هستند که بر طبق البر کشیده می شیوند و اایبنید بیه 

دیالوگ نقش ما"ی دارد و گاهاع  استداده می شود کارتونمل اها از نوشته هم برای تک کارتون

هیا محیدود بیه تیاری  میی  کیارتون.ایی،  با ادبیات عامیانه و اشعار و فولک یور در ارتبیاط اسیت.

ند و باشند و تاری  مصرو دارند ؟ چرا که به بررسی مشک ت و اتداقات  روز مره می ارداز

بعد از گ ر زمان ج ابیت الود را از دست می دهند . در اکثر موارد محدود به مکان می باشند 

چرا که بیشتر به مشک ت ییک محیدوده ی جررافییایی  میی اردازنید کیه در الیارز از میرز هیا 

 شاید دارای ارز  نباشند.

ت سییاه و در قط  هیای کیوچکی تاییه میی شیوند و اکثراعبخیاطر سیاولت در چیاآ   بیه صیور

بدلیل اینکه تاری  مصیرو دارنید و فقیک یکبیار میورد اسیتداده قیرار میی  سدید چاآ می شوند  .



 یستاا وقت ک"تری برای اینگونه آثار صرو می کنند و ه"چنی، به جات ارتباطکارتونگیرند   

 .استداده می شود ها  کارتوننیزدر ای، نو  چاره  کاریکاتوربا شخصیتاای البر سازاز 

اغییراق چاییره  جاییت تاکییید بییر الصوصیییات فیزیکییی و  و میییطرا اییی، نییو در:  کاریکییاتور -

 وصیات منحصر به فرد   می اردازد روانی و اال قی و الص

 اای استریپ :کارتون -

هییای اسییتریپ را مییی تییوان بییه دو بخییش تقسیییم کییرد : اسییتریپاای کوتییاه بییا معییامی،  کییارتون 

در فییریم هییای محییدود کییه متییداولتری، آناییا در چاییار فییریم میباشیید کییه از وی گیاییای  یکییارتون

ایا   کیاراکتر سیازی   دفورمیه هیای کیارتونی و داشیت، سیوژه هیای کارتونمنحصر به فرد ای، 

سیاسیی  ال یق میی  –های استریپ بیشتر با اهیداو اجت"یاعی  کارتون. ای، نو  طنز آمیز است 

استال مج"وعه ای  و ن"ایشگاهی و گاهاعدفتر چه های کوچک   تولید شوند و بصورت کارت 

 ای، نیو  اسیتریپاا ومت"یاع ع"یل غافیل گییری در فیریم آالیرو در االتیار میردم قیرار میی گیرنید 

اای استریپ با فریم های طوالنی می باشد کیه کارتون. بخش دوم مربوط به صورت می ا یرد 

,  اسیتریپ ج یوه هیای گرافیکیی دارنید . در ایی، نیو  بصورت تصویر سازی تایه میی شیوند و

هنرادبیییات و طرامییی در االتیییار هییم قییرار مییی گیرنیید .موضییو  اییی، نییو  اسییتریپاا از ادبیییات 

به قارمان سازی و ایجاد هیجانات می ایردازد و بصیورت کتابچیه و داستانی گرفته می شود و 

 کیارتوناسیت کیه در اکثیر نقیاط دنییا   شیایان ذکیر  نشریه در االتیار مخاطبی، قیرار میی گییرد 

مورد اسیتداده قیرار  چون مترو ها  در مکاناای ع"ومیهای استریپ طرفداران زیادی دارد و 

 .دنمی گیر

کیه از سیر االی   بیه وجیود آمیده باشید   باعیث تولید افکیار  اندیشیه و  کیارتونشاید تولید هیر 

لد یافته   چیرا هیای تولید های تونی گردد که زندگی الود را صرو چراسرانجام آگاهی مخاطبی

   وجود سوال دلییل ادامیه ی زنیدگی می کنند شود چرا های بدون ااس   اه"یت بهو متی نیافته 

مییاکی از اییی، اسییت کییه امیییدی بییرای اصیی ح و ترییییر هسییت   اییا مییی توانیید باشیید   چییرا کییه 

 داده است .و زندگی  ه"یشه نوید امید  انتظاری هست و انتظار

  

 

 

 

 ندا تناایی مقدم  

 مولف کتاب کارتونیسمکارتونیست و


