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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی جامعهشناختی جوکهای مرتبط با روابط گروههای اجتماعی در ایران
(با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال  )80میپردازد و تالش میکند به این پرسشها پاسخ دهد:
جوکها از نظر بعد اجتماعی حاوی چه پیامهایی درباره گروههای اجتماعی هستند؟ این پیامها
چه احساساتی را بیان میکند؟ برای پاسخ به این پرسشها با بررسی ادبیات موجود در حوزه
جامعهشناسی احساسات و جامعهشناسی جوک از نظریه قدرت و منزلت کمپر بهره گرفته شد.
این پژوهش با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام گردیده و جامعه آماری آن جوکهای
مبادله شده در شبکههای اجتماعی تلگرام در سال  80است .نتایج این پژوهش در محتوای
جوکها نشان میدهد؛ جنسیت ،قومیت و خانواده مهمترین مسائل گروهی و درونگروهی است
که بیشترین تقابالت قدرتی و جایگاهی در آنها دیدهشده است .از سوی دیگر جوکها بهعنوان
ابزاری کارآمد در جهت انتقاد به نابرابری قدرتی و جایگاهی در گروههای مختلف اجتماعی
استفاده میگردد.
واژگان کلیدی :طنز -جوک ،جایگاه ،قدرت ،گروههای اجتماعی.
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مقدمه
جوکها عالوه بر سرگرمی و نشاط بهعنوان یکی از متون اجتماعی محبوب و فراگیر در سطح
جامعه به شمار میروند .در سالهای اخیر نیز با توجه به پیشرفت فناوری و ایجاد فضای مجازی،
شاهد افزایش کاربرد اشکال شوخی در شبکههای مختلف اجتماعی نظیر تلگرام هستیم که
مناسبات و روابط متفاوتی از گروههای اجتماعی را در معرض نمایش مخاطبان میگذارد .درواقع
جوکها بهعنوان ابزار اجتماعی کارآمدی هستند که پیامهای بسیاری را در مورد روابط گروهها
ازجمله گروههای قومی ،نژادی آشکار میکنند ()Hughes, 2010:321
آلبرت رپ )1951( 1دراینباره معتقد است که شوخی و طنز نوعی مبارزه ذهنی و
جدیدترین شکلی از مبارزه کالمی در دنیای مدرن محسوب میشوند .در عقیده او با تکامل
جامعه نوع روابط افراد و گروههای اجتماعی نیز متحوّل میگردد و در این راستا ،مبارزه
فیزیکی تغییریافته و تبدیل به مبارزه زبانی میشود .به تعبیر او شوخی در دنیای امروزی
همانند دوئل 0عمل میکند .او این دوئل را دوئل مهارت ذهنی خواند که خنده ،برنده را
مشخص میکند و فرد مورد تمسخر ،بازنده این نبرد است .درواقع اینگونه میتوان اذعان
نمود ماهیت و کارایی طنز موجب آشکار شدن بسیاری از گسلهای اجتماعی میشود ،این
شکاف بین گروهها و طبقات اجتماعی یک جامعه باهم و یا در سطح جهانی ،شکاف فکری
جوامع با یکدیگر است ()Karami et al, 2009:14
فالگل 3در مقالهای تحت عنوان «شوخطبعی و خنده» به رابطه چندگانه میان شوخی،
سنن فرهنگی و گروههای اجتماعی اشاره دارد .به عقیده او رهاسازی انرژی بهواسطه خنده
8
با شکست تابوها و میزان ممنوعیت اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد .در نظر چوئیکی
( )2002انسان با کمک خنده و شوخطبعی بهعنوان یک مکانیسم دفاعی ،در مقابل تابوها
ایستادگی میکند .در نظر او فرد با این مکانیسم بر ترسی که از والدین ،دولت ،جنسیت و
پرخاشگری در دوران مختلف زندگی فردی و اجتماعی در او شکلگرفته ،غلبه میکند.
()Shaw, 2005:135
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Albert Rapp
 . 0رسمی که در اروپا قدیم رایج بوده که نبردی خونین با سالح و بهصورت رودررو که برای تالفی توهین یا اعاده حیثیت انجام
میشد.
3. Flagel
4. Choice
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کولسینون )2002( 1جوک را بهعنوان بخشی از رفتار اجتماعی میدانستکه با نوعی از
مکانیسم مدیریت و کنترل قدرت همراه است .در نظر وی شوخطبعی به دنبال تعامل با فضای
واقعی جامعه است که در بسیاری از موارد نوعی فرآیند این همسانی را منعکس میکند .درواقع
تکرار انتظارات فرد به فرآیند فرهنگی است .در نگرش او جوکها در بسیاری موارد
منعکسکننده جدیترین پیامهای اجتماعی هستند ()Ameli, 2008:7
دیویس 0نیز معتقد است جوک منعکسکننده نگرش اجتماعی افراد است .بنابراین جوک
اغلب نشان میدهد چه گروههای از لحاظ اجتماعی پذیرفتهشده هستند ()Divis, 2007
از سوی دیگر وجود شبکههای اجتماعی مجازی پدیدهای است که در چند دهه اخیر
معنا و مفهوم پیداکرده است؛ بهطوریکه امروزه بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر ،زندگی
بسیاری از کاربران را تحت تأثیر خود قرار داده استForghani & Mohajeri, ( .
)2018:260
درواقع شبکههای مجازی بهعنوان جماعتهای مجازی در فضای سایبر از طریق
گروههای ایمیل ،وبالگ و سایتها و کانالهای گوناگون محیطی را برای تبادل آراء و عقاید
به وجود میآورند )Ashraf Nazari& Gholipour, 2018:150( .برخی محققین بر این
باورند؛ در عصر حاضر شبکههای اجتماعی بسیاری ظهور پیداکردهاند که در آنها میزان
تعاملی و دوطرفه بودن ارتباط بسیار باالست و در موارد متعددی مصرفکننده خود به
تولیدکننده تبدیل میشود ( )Bastani, Khaniki & Arkanzade Yazdi, 2018: 3همین
امر بر جذابیت فضای مجازی و خصوصاً شبکه اجتماعی تلگرام 3افزوده است .از طرفی
کانالهای جوک و طنز بهعنوان یکی از پربازدیدترین صفحات اجتماعی از قبیل تلگرام
هستند که کاربران بیشماری آنها را دنبال میکنند .بررسیهای مختلف انجامگرفته در چند
سال اخیر :عاملی ( ،8)2006رحیمی ( ،8)2008حسینی پاکدهی و حاج محمدی ( 0)2011نیز

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Colisinone
2. Divis
 .3پیامرسان تلگرام یک سرویس پیامرسان متنباز چند سکویی مبتنی بر رایانش ابری است که در سـال  0213تأسـیس شـد.
کاربران تلگرام میتوانند پیامها ،ویدئوها و اسناد (همه انواع پروندهها پشتیبانی میشود) را تبادل کنند ((.telegram.org
 .8در مقالهای تحت عنوان مصرف تلفن همراه
 .8در مقالهای تحت عنوان آسیبشناسی پیامک
 .0در مقالهای تحت عنوان نوجوانان و تلفن همراه
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مبین این نکته است که طنز و جوک بیشترین حجم پیامکهای ارسالی درگوشی همراه ایرانیان
را تشکیل میدهد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که کارایی و اهمیت گروههای اجتماعی در پیشرفت
و ارتقاء جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ تنوع و تکـثر گروههای مختلف در ایران ازجمله
گروههای قومیتی و شغلی و جنسیتی ...موجب شده ضرورت پژوهشهای جامعهشناختی در
این حوزه احساس شود .پژوهش حاضر با بهرهگیریای از شاخههای جدید جامعهشناسی
نظیر :جامعهشناسی جوک و جامعهشناسی احساسات درصدد آن است تا از منظر نوینی به
بررسی روابط گروه های اجتماعی در ایران بپردازد .در این راستا پژوهش حاضر بر این باور
است ،جوکها بهعنوان یک متن اجتماعی دارای این قابلیتاندکه بسیاری از کنشها و
واکنشهای فردی و اجتماعی را بهوسیله آن میتوان سنجید و بهعنوان منبعی مناسب برای
شناخت روابط گروههای اجتماعی بکار گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد؛ مقاله حاضر میکوشد به سؤاالت زیر پاسخ دهد :جوکها از
نظر بعد اجتماعی حاوی چه پیامهایی درباره گروههای اجتماعی در ایران هستند؟ این
پیامها چه احساساتی را بیان میکند؟
مطالعات پیشین
هر تحقیق علمی باید با آگاهی و مرور تحقیقات پیشین انجام گیرد تا محقق با شناخت
نتایج و یافته های این تحقیقات آگاهی خود را تعریف و ابعاد آن را مشخص کندKiwi & ( .
 )Kampnhvd, 1999:36لذا پژوهش حاضر با بررسی مرتبطترین مطالعات داخلی و
خارجی درصدد شناخت جامعتر نسبت به موضوع پژوهش است.
تربتی و مهدوی ( )2018در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل گفتمان انتقادی جوکدر خصوص توافق هستهای» عقیده دارند که خیالپردازی حاصل از جنبههای ایدئولوژیک
زبان جوک وضعیت موجود را بازنمایی و بازتفسیر میکند و به ایجاد تغییر در روابط
اجتماعی و کردار گفتمانی منتهی میشود.
سفیری و شهرزاد ( )2016به پژوهشی تحت عنوان «تحلیل تماتیک جوکهای مبادلهدر برنامه اتاق جوک» پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد جوکها بهواسطه نفوذ آسانتر
در فرهنگعامه توانستهاند در زمینههای مذهبی به چالش کشیدن قدرت خرد و کالن ،نقد
رفتارها و خلقیات اجتماعی ،بیان اعتراضات اجتماعی اعالم موضع کنند.
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 توکلیراد و غفاری ( )2016در پژوهشی تحت عنوان «جوک سیاه ،تعامل اجتماعی وپیامد غیر سازنده آن» پرداختند .در این مقاله به پیامد منفی جوکهایی میپردازد که در
اصطالح جوکهای سیاه نامیده شدهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد جوکهای سیاه
پیامدی متعددی دارند که در ابعاد مختلف روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی پدیدار
میشوند؛ تا جایی که ممکن است انسجام جامعه را مختل کنند.
 فرقانی و عبدی ( )2016به بررسی چگونگی بازنمایی زنان در جوکهایکه در شبکهموبایلی در مورد آنها ساختهشده است ،پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
جوک های جنسیتی ،بازنمایی منفی و فرودست از زنان و دختران را در مقابل مردان و حتی
پسران داشتهاند.
 کوثری ،خیرخواه ( )2008در پژوهشی به «بررسی تحلیل محتوای پیامهای کوتاهدانشجویان دانشگاه تهران» پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که محتوای پیامهای
کوتاه ،مبادله شده بین دانشجویان ،حاکی از آن است که نوعی اخالق ارتباطی جدید ،بهویژه
میان دو جنس ،در حال ظهور است که تلفن همراه و پیام کوتاه ،نقش مهمی در آن دارند.
نوال فادهیل عباس )2019( 1در پژوهشی تحت عنوان «جوک در نمایشهای
تلویزیونی» عقیده دارد که جوکها عنصر مشترک تعامل میان انسانها است .محقق این مقاله
معتقد است عوامل متعددی همچون شخصیت مجری و مصاحبهشوندگان ،موضوع بحث و
فضای مناسب بر کیفیت گفتمان نمایشهای طنز تلویزیونی اثر زیادی دارد.
سندبرینگ و توتنگس )2019( 0در پژوهشی با عنوان «تأثیر جوک و شوخی بر میزان
جنایت واهمیّت آن برای جمعیت حاشیهنشین شهری» عقیده دارند که تحلیل جوکها برای
زندگی اجتماعی امری ضروری است ،اما اغلب در مطالعه جرم و جنایت نادیده گرفته
میشوند .محققان در این تحقیق درصدد آن هستند تا نشان دهند که جوک چگونه میتواند
بهعنوان ابزاری کارآمد برای انتقاد از مسئوالن و کاهش دردهای اجتماعی افراد حاشیهنشین
کمک کند .در نظر آنها برای دستیابی و درک جامعتر از زندگی افراد حاشیهنشین و دنیای
اجتماعی آنها باید بیشتر به شوخی ردوبدل شده در بین افراد توجه نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nawal Fadhil Abbas
2. Sveinung Sandberg and S_ebastien Tutenges
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دان هفر )2018( 1در پژوهشی تحت عنوان استفاده از پوسترهای سبک طنز عقیده
دارد که روش های بصری ازجمله تصاویری طنز توجه فزایندهای را در تحقیقات کیفی به
خود جلب میکنند ،در حقیقت اشکال مختلف طنز از جمله کمدی شکل بسیار قابلفهمی
از داده های اجتماعی هستند و از طریق ترکیب وهم آمیختن کلمات و تصاویری که بهخوبی
برای انتقال چندبعدی بودن زندگی واقعی مناسب هستند .هدف از این تحقیق دریافت
بازخورد اولیه افراد بود .درواقع محقق این پژوهش معتقد است که این نوع پوسترها طنز
برای بحث و تبادلنظر بسیار مؤثر بودند؛ درنتیجه بحثهای اجتماعی را ترویج میکنند.
عالوه بر این ،فرآیند طراحی پوسترهای کمدی موجب بازاندیشی فکری را در داخل گروه
موردتحقیق میشود.
تیان 0و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان رابطه بیان جوک و احساسات
عاطفی پرداخته اند .هدف مطالعه این است که با استفاده و نمایش کاراکترها و کارتونهای
طنز در هنگام تصویربرداری مغناطیسی پایه عصبی و درک افراد را موردبررسی قرار دهند.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیان جوک باعث فعال شدن بیشتر سلولهای مغز شده
است.
3
جی میلرن دیویس ( )2016در پژوهشی تحت عنوان طنز و محدودیتهای آن با
توجه به مطالعات موردی از کشورهای استرالیا ،چین و ژاپن عقیده دارد که نیش انتقادی
طنز از سایر اشکال شوخی بیش تر است .محقق معتقد است که عوامل محدودکننده طنز با
توجه به ف رهنگ و زمان هر جامعه متفاوت است .درواقع این پژوهش با بررسی تطبیقی
جوک های موجود در سه کشور استرالیا ،چین و ژاپن به دنبال آن است تا محدودیتهای
فردی و اجتماعی را در کشورها موردبررسی قرار دهد.
چان )2016( 8در پژوهشی تحت عنوان «تفاوتهای جنسیتی در تحلیل انواع مختلف
جوک» پرداخته است .این محقق معتقد است که طنز از طریق تکنیکهای مختلفی عمل
میکند؛ به این صورت که ابتدا شوکی ایجاد میکند و پسازآن سرگرمکننده و خنده آمیز
میشود .این مطالعه بر اساس نظریه سهگانه طنز استوار است که شامل مکانیسمهای درگیر
یا شناخت ( درک) ،تأثیر (قدردانی) و خنده (بیان) است .هدف این مطالعه شناسایی
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Darnhofer
2. Tian
3. J Milner Davis
4. Chan
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تفاوتهای میان جنسیتهای مختلف و واکنش آنها در برابر شنیدن جوک است .یافتههای
این پژوهش نشان می دهد فعالیت مغز بر اساس جنسیت در هنگام شنیدن جوک متفاوت
است.
1
عابدینیفرد ( )2015در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل جنسیت در طنزهایاینترنتی با تحلیل  182جوک زبانی یا تصویری بسیار دیده درباره جنسیت از  9وبسایت
اینترنتی صورت گرفته» پرداخته است و به دنبال این پرسش بود که چه میزان این طنزها
دربردارنده کدهای مربوط به ایدههای جنسی ،فمینیستی و پستفمینستی است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که کلیشههای سنتی جنسی کماکان در جوک استمرار یافته است
ولی شاهد ظهور تصویر پست فمینیستی در کنار آن هستیم که میتواند روزنه امیدی برای
رشد برابری جنسیتی از طریق جوک اینترنتی فراهم آورد.
نقدیپور )2014( 0در پژوهشی تحت عنوان «جوک در ایران به محتوای جوکهایفارسی» پرداخته است .آنچه در بررسی جوکها بهدستآمده این است که درونمایه جوک
فارسی عموماً مسائل قومی و سیاسی است .در نظر او در مورد جوکهای قومی میتوان به
این نتیجه رسید که رابطه نگرانکنندهای بین گروههای قومی وجود دارد که نشاندهنده
رقابت برای دستیابی به فرصتهای اجتماعی و اقتصادی بهتر در ایران است.
لیمور و داف )2010( 3در پژوهشی تحت عنوان «رابطه جوکهای محبوب اینترنتی وجنسیت» به بررسی رابطه میان جوکهای معروف و پرطرفدار اینترنتی و مسائل جنسیتی
میپردازد و عقیده دارد که این جوکها میتوانند نابرابریهای میان زنان و مردان را بیان کند.
 شیفمن و همکاران )2007( 8در مقالهای تحت عنوان «شوخیهای آنالین درانتخابات عمومی سال  2005انگلستان» به بررسی طنزهای آنالین در پیروزی کمپین
انتخاباتی پرداختهاند .نتایج این پژوهش تأثیر دوسویه طنز را نشان میدهد چراکه از یک
سو با تزریق نشاط به جامعه موجب افزایش انگیزه مشارکت سیاسی و از سوی دیگر با
مبتذل نشان دادن سیاست و سیاستمداران در جهت به سخره گرفتن آن است.
پژوهش حاضر در تکمیل پژوهشهای فوق تالش میکند از منظر جدیدی به مسأله
گروههای اجتماعی بپردازد .بررسی جوک مرتبط با گروههای اجتماعی و همچنین بررسی
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abedinifard
2. Naghdipur, bakhityar
3. Limor & daf
4. Shifman,ward,coleman
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روابط قدرتی و جایگاهی گروهها وجه خالقانه پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین
است.
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
جوک و رهایی از عقدهها
اسپنسر 1عقیده دارد خنده نوعی آزاد شدن انرژی عصبی و روانی و ذخیرهشده در افراد
است در باور او ،خنده روش مناسب برای تخلیه این انرژی است که موردپذیرش اجتماع نیز
هست )Morreal, 1978( .فروید در کتاب لطیفه ها و رابطه بین ناخودآگاه را عقیده دارد که
انرژی که بهواسطه خنده آزاد میشود لذتبخش است چراکه در باور او این انرژی کاذب
بوده و ناشی از احساسات سرکوبشده در طول زمان است .او لطیفه را نوعی ساز کار دفاعی
بخش ناخودآگاه ذهن میداند که اهمیت آن در انرژی روانی سرکوبشده ذهن است و به
عقیده وی خود ( )Egoانگیزهها و ناکامیها یا آنچه بهصورت محرمات و تابو در آن
سرکوبشده است با سبک یا مبتذل کردن آن بهصورت طنز یا (اشکال شوخی) دوباره آزاد
میکند .فروید 0بیان میکند:

« جوک راهی برای کاهش فشار ناشی از سرکوب احساسات است و هر
جامعهای که احساسات سرکوبشده بیشتری داشته باشد بیشتر طرفدار جوک
هستند».
او در مورد خندیدن به جوکهای کثیف میگوید:

«خندیدن به جوک کثیف نهتنها انرژی روحی و روانی را تخلیه میکند
بلکه افکار ممنوع را سرگرم می کند او اعتقاد دارد میزان خندیدن ،لذت بردن با
جوکهای جنسی متناسب و هماهنگ با احساسات جنسی سرکوبشده است».
بنابراین هرچه قدر احساسات جنسی سرکوب بیشتر باشند ،خندیدن به این نوع جوکها
بیشتر میشود ( ،)Froud, 1905: 232بنابراین از نظر وی مهمتری کارکرد طنز ،آزادی
روانی حتی فراتر از نوع درمانی آن است و درواقع طنزپرداز با تولید اثر طنزآمیز و مخاطبان
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spencer, 1911
2. Froud
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طنز بیوسیله واکنش در برابر شرایط اجتماعی و عقدهها و سرکوبیهای آن واکنش نشان
میدهند .نظریه فرویدی به انسانی چشم دوخته که میل به چیزی دارد که جامعه به دلیلی
او را از تصاحب آن بازداشته است .او عقیده دارد :طنز ابزار زدودن سانسور است .طنز با
حذف محدودیتها و زیر سؤال بردن یک الزام اجتماعی که غالباً محدودکننده هم هست،
موجب نوعی رهایی از این الزام و بروز انبساط خاطر افراد میشود .درمجموع نظریهپردازان
نظریه رهایی 1عقیده دارند که طنز راهی برای تخلیه عقدهها و مشکالت آزاردهنده روحی
است.
جوک و برتری
از نظر تئوری برتری ،فرد شوخی کننده خود را از فردی مورد مخاطب برتر میداند .این نوع
شوخیها جزی از شوخیهای تمسخرآمیز محسوب میشود .توماسهابز 0عقیده داشت:
شوخی کنندگان کسانی هستند که در یک مبارزه دائمی برای قدرت هستند و تمایل دارند
از این طریق برتری خود را بر دیگران به اثبات برسانند .ازنظر وی شوخی راهی برای نشان
دادن برتری قدرت بر دیگران است ( )Morrill, 2013:38بهطورکلی این تئوری را میتوان
در دو دیدگاه بررسی کرد:
الف -احساس برتری ناشی از شوخطبعی نسبت به افراد و گروههای فرودست
(پایینتر)
این نگرش معموالً براثر تصور و یا یک رویداد خاص در افراد به وجود میآید .چراکه
اکثر افراد خود را عاقل تصور میکنند و به همین دلیل مشاهده حماقت ،گیجی و یا عدم
آگاهی افراد دیگر باعث خنده در آنان میشود بدین معنا که آنان خود را از آن عیوب مبراء
میدانند و نسبت به فرد یا گروه موردنظر احساس برتری میکنند .این احساس برتری البته
با دلسوزی و ترحم نیز همراه است.
ب -احساس برتری ناشی شوخطبعی نسبت به افراد و گروههای فرادست (باالتر)
بر اساس این دیدگاه شوخی و طنز زمانی ما را به خنده میاندازد که بتوانیم در
ناخودآگاه بر فرد و گروهی که بر ما برتری دارند چیره شویم .درواقع خنده عکسالعمل
موقتی وبرتری خیالی نسبت به فرد و یا گروهی برتر است .طنز از این منظر وسیلهای است
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Relief theory
2. Tomas hobbes
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برای ستمدیدگان و محرومان جامعه تا بدینوسیله بتوانند دشمن خود را ازنظر ذهنی
شکست دهند و او را مورد تمسخر قرار دهند و با کشف عیوب آنان احساس ناامنی را از
خود دور کنند .به تعبیر برگسون ،طنز وسیلهای است تا جامعه بهواسطه آن انتقامش را از
سوءاستفاده کنندهگان بگیرد ()Ibid:39
جوک و حفظ و نگهداری 9گروهها
نظریه حفظ و نگهداری عقیده دارد که شوخی و جوک موجب تقویت و انسجام افراد در
درون جامعه میشود .این نظریه کنش خردگرایانه همچون جوک را به ساختارهای
کالنگرایانه اجتماع مرتبط میسازد و عقیده دارد که شوخطبعی موجب تقویت پیوندهای
خانوادگی ،شغلی و اجتماعی میگردد .ریشه این نظریه را میتوان در تحقیقات رادکلیف
بروان روی مسأله شوخطبعی یافت .در نظر او شوخی در میان ساختارهای تثبیتشدهای
چون خانواده موجب تعادل و انسجام میگردد در نظر او جوک عالوه بر شباهتها هم
میتواند میزان تفاوت در میان گروههای مختلف را نشان دهد ()Barnouw, 1989
دیویس )1988( 0معتقد است :گروهها و اقشاری که در معرض دید بیشتری هستند؛
بیشتر مورد تمسخر و موضوع جوک قرار میگیرند :دلیل این مسأله تنها تفاوت و مغایرت با
گروههای سازنده جوک نمیتواند باشد بلکه به علت تشابه زیاد با گروهها دیگر جامعه است.
چراکه گروه سازنده جوک به این وسیله تفاوتها و محدوده گروه خویش را با سایر
گروههای دیگر مشخص میکند .او این شیوه را برای نشان دادن تفاوت گروهی بسیار مهم
میشمارد و استدالل میکند که در غرب جوکهای قومیتی بهعنوان رایجترین جوکها
محسوب میشود که درصدد نشان دادن حماقت و نادانی گروههای دیگر کاربرد دارد این امر
منجر بیاعتبار کردن آنها و دور کردن اضطراباتِ زندگی در «اقتصاد دلمردۀ» عصر جدید،
احساسی از کارایی و خردگرایی در غربیان ایجاد میکند ( )Shaw, 2005: 325این جوکها
به نظر دیویس دارای کارکرد اجتماعی است چراکه باعث کاهش حس اضطراب و ناامنی در
گروه سازنده جوک میشود .او جوکهای قومیتی را همسو با تحول عصر جدید میداند و از
3
آن بهعنوان یک نوعی کنترل اجتماعی بیضرر یاد میکند برخالف دیویس ،فرانسیس
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maintenane Theories
1. Davies
3. Francis
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( )1988عقیده دارد که میان تمسخر نژادی و تبعیض نژادی رابطه وجود دارد .جوکهای
نژادی نشاندهنده ظلم و تبعیض اجتماعی است ()Ibid:326
جوک و مذاکره اجتماعی

9

نظریه مذاکره نشان میدهد که شوخی و جوک بهصورت فرآیند تعاملی درکنش متقابل
شکل میگیرد .این دیدگاه شوخی و طنز را نهتنها بهصورت متن بلکه بهعنوان واقعیت
اجتماعی میپندارد که شامل موقعیت و تعامل میان افراد است .این نظریه بر این نکته
تأکید دارد که طنز بهتنهایی ساخته نمیشود و حداقل نیاز به یک شریک بهعنوان شنونده
دارد که این امر مبین اجتماعی بودن طنز است .در مقالهای زیجدرولد )1983( 0به نام
جوکها و ارتباطشان با واقعیت اجتماعی به بررسی دقیقی در مورد شوخطبعی میپردازد .از
نظر او شوخطبعی و جوک را میتوان از منظر مسائل روزمره بررسی کرد .در عقیده او
شوخی در یک فرآیند تعاملی و کنش متقابل به وجود میآید او نظریه فروید در مورد
شوخی را موردنقد قرار میدهد و میگوید« :مانند بسیاری از لذتها که انسان در زندگی
مواجه نیاز به شریک دارد ،در شوخطبعی نیز حداقل نیاز به یک شریک است».
بهطور مثال ،فردی که تنها در جزیرهای زندگی میکند میتواند هدف بسیاری از جوکها
باشد اما خود این فرد دلیل کمی میبیند که بهتنهایی بخندد .زیجدرولد همانند برگسون
معتقداست ،شوخطبعی و مزاح یک تجربه گروهی است .بدین معنا که جوک در تجربه مخاطبان
و شنوندگان به دست میآید .او عقیده دارد این شنوندگان هستند که جوکی را جالب تعریف و
تفسیر میکنند .در این دیدگاه میزان جالب و جذاب بودن طنز با توجه به قضاوت افراد مخاطب
در نظر گرفته میشود .این دیدگاه جوک را بهعنوان ظروفی تجسم میکند که آماده است تا
شنونده آن را بامعنای ذهنی پر کند .زیجدرولد عقیده دارد که در تعامالت اجتماعی ،یک جوک
اصول و قواعد حاکم بر این تعامالت را آشکار میکند .به عقیده پوول 3از طریق خنده و شوخی
نهتنها نابهنجاریها کنترل میشود ،بلکه بسیاری ارزشهای اجتماعی موردبحث و تبادل قرار
میگیرد ()Ziederdold, 1983:25

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Social negotiation theory
2. Ziederdold
1. Powell
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جوک و ساختار (قاب)

9

بر اساس این نظریه در زمان شوخی ،فرد جوکگو از قاب و ساختار خود تخطی میکند و
گفتمان رسمی جامعه به تعلیق درمیآورد؛ بهگونهای که نقش و مرتبه اجتماعی افراد نادیده
گرفته میشود و مسئولیت در برابر عقاید و نگرش رسمی از بین میرود .درواقع فرد شوخی
کننده خارج از گفتمان رسمی جامعه ،بدون ترس میتواند انتقاد کند .داگالس)1986( 0
شوخی را بهعنوان آدابی میداند که فرد شوخی کننده اجازه دارد تا حس و مرتبه افراد را به
چالش بکشاند .در عقیده که میان جوک ،گویندگان آن و فرهنگ اجتماعی پیوند وجود دارد
بنابراین داگالس بیان میکند که ارتباط انکارناشدنی بین فرهنگهای اجتماعی و جوک
وجود دارد؛ و از این نظر نگرش اجتماعی در تمام سطوح در فهم و درک یک جوک نقش
دارد ( )Douglas, 1987از نظر داگالس آنچه در بررسی طنز و شوخطبعی مهم است رابطه
ساختار و تجربه ذهنی افراد است.
چهارچوب نظری
نظریه قدرت  -جایگاه
به عقیده کمپر ،ساختار اجتماعی و روابط مبتنی بر قدرت -جایگاه در درون جامعه شکل
می گیرد به اعتقاد او ،روابط متفاوت قدرت و جایگاه ،فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوتی را به
جریان میاندازد که بهنوبه خود احساسات متفاوتی را ایجاد میکند .قدرت به کنشهایی
ارجاع دارد که ماهیتی الزامآور ،اجباری ،تهدیدکننده و مجازات کننده داشته باشند و به این
وسیله ارتباطی را ایجاد میکند که در آنیک کنشگر بر دیگری مسلط شده و او را تحت
کنترل خویش درآورد .طبق نظریه کمپر ،جایگاه یک بعد کمیتی است که نشاندهنده
مقدار تأیید ،احترام ،پاداش ،تمجید ،تبعیت داوطلبانه ،حمایت مالی یا احساسی و حتی
عشقی است که کنشگران به یکدیگر عرضه میکنند .توزیع این دو بعد در ساختار اجتماعی
بهگونهای است که بعضی از کنشگران به شکل طبیعی از قدرت و جایگاه بیشتری
برخوردارند و بعضی دیگر کمتر که همین مسأله باعث تجربه احساسات مختلفی چون غم،
شادی ،نفرت،اندوه ...در جایگاههای متفاوت اجتماعی و گروهی میشود ( Rabbani
 )Khorasgani & Kiyanpour, 2009طبق نظر کمپر 3افراد بر اساس اینکه در چه وضعیت
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Frame theory
3. Douglas
1. Kemper
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قدرتی و جایگاهی قراردادند؛ احساساتی را تجربه میکنند .در نظر او قدرت و وضعیت در
فضای اجتماعی و کنش متقابل شکل میگیرد .در تعریف او قدرت توانی است که فرد در
جامعه دارد و میتواند خواسته های خود را حتی در برابر مقاومت دیگری اعمال کند .قدرت
به عقیده او در رابطه با دیگران شکل میگیرد .مثالً اگر خود قدرتی را بر دیگران اعمال کند
احساسات متفاوتی را تجربه خواهد کرد و اگر تحت سلطه قدرت دیگری باشد احساسات
دیگری را تجربه میکند .در احساسات تجربهشده در روابط قدرتی  -جایگاهی کسانی که در
نقصان (نابرابری) قدرت و جایگاه به سر میبرند از فرآیندهای جبرانی نقصان استفاده
میکنند .در جبران نقصان و روابط جایگاهی (افقی) افراد مبادرت به اقدامات زیر میکنند:
 راهکارهایی رفع نواقص وضعیتی؛ ایجاد موقعیتهای رسمی برای خود؛ درخواست هنجاری؛ موقعیتهای افراطی و خطرناک در گروههای غیررسمی؛ ادعا نسبت به داشتن تجربه متفاوت؛ کوچک شمردن خود؛ شوخی و جوک گفتن؛ انکار شرایط قبلی و پذیرفتن شرایط جدید؛ جبران غم غربت؛ بازیها ،مسابقات و فعالیتهای تفریحی؛ بلوف زدن؛بدین ترتیب افراد برای اینکه احساسات منفی ناشی از نقصان جایگاه را جبران کنند یکی
از راهکارهایی که به کار میبندند استفاده از شوخی و جوک است و با شوخی و جوک درصدد
نقد این روابط جایگاهی برمیآیند .این فرآیند قابلتعمیم به گروهها و روابط گروهها هم هست.
فرآیندهای که برای جبران نقصان قدرت به کار گرفته میشوند:
کم کردن وابستگی؛ ایجاد ائتالف؛الفزدن و بزرگنمایی ()Moghadasi & Ghodrati, 2011:150کمپر پس از بررسی مطالعات احساسات نتیجه میگیرد که چهار احساس اصلی و
اولیه وجود دارد( :ترس)( ،عصبانیت)( ،شادی یا رضایت) و (ناراحتی یا افسردگی)که این
احساسات میتوانند به ترکیبات و اشکال پیچیدهتری بسط یابند و احساسات پیچیدهتر و
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مهمی مانند احساس گناه ،شرم ،افتخار ،حسادت و عشق را تشکیل دهند .احساسات مثبت
در برابری قدرت شکل میگیرد که تعداد آنها از احساسات منفی (ترس ،عصبانیت،
ناراحتی ،شرم ،حسادت ،گناه و )...کمتر است زیرا در تجربه زندگی اجتماعی روابط قدرتی -
جایگاهی بیشتر در نابرابری قدرت شکل میگیرد.
روش پژوهش
در تحقیق حاضر برای پی بردن به محتوا و ساخت جوک از روش تحلیل محتوای (کمی و
کیفی) استفاده شد .درواقع تحلیل محتوای بهطور بالقوه یکی از مهمترین تکنیک پژوهش در
علوم اجتماعی که در پی شناخت داده نه بهمنزله مجموعهای از رویداد عادی ،بلکه بهمنزله
پدیدههای نمادین است؛ بدون آنکه در واقعیت اجتماعی ایجاد اخالل نماید ( Crepindraf,
 )2009:7تحلیل محتوای شامل برجسته ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن یا متون
مکتوب یا مجموعهای از تصاویر ،نوارها و ...غیره است )Sarukhani, 2007:281( .در تحلیل
محتوای کمی ،بیشتر بهظاهر متن و شمارش کلمات یا جمالت خاصی اکتفا میشود اما در
تحلیل محتوای کیفی بیشتر به مضامین نهان متن و مصاحبهها توجه شده و استنباط و
استخراج معنا از آن مدنظر میباشد .درواقع در تحلیل محتوای کیفی ،میتوان هر نوع محتوای
ارتباطی (سخنرانی ،متن ،مقاالت ،مصاحبهها و  ...را مورد تحلیل قرار دادMomeni Rad et ( .
 )al, 2013: 194در این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت در بخش تحلیل محتوای کیفی از نوع
قیاسی استفاده شده است .منظور از تحلیل محتوای قیاسی نوعی تحلیل محتواست که متن
مورد تحلیل ،در قالب مقوالت و مؤلفههای تعریفشده از قبل بر اساس چارچوب مفهومی تحلیل
میشود .لذا بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق ،روابط قدرتی و جایگاهی گروههای اجتماعی به
پنج مقوله اصلیکه شامل :روابط خانوادگی ،سنی ،قومیتی ،جنسیتی و شغلی تفکیک شده و
برای هر مقوله زیر مقوالتی اصلی و فرعی تعریف شده است.
از بعد دیگر با توجه به روش این پژوهش جامعه آماری در این پژوهش افراد نیست
بلکه جوکهای است که با اهداف تحقیق یعنی بررسی روابط گروههای اجتماعی ارتباط
دارد .نمونهگیری این پژوهش ابتدا بهصورت هدفمند از طریق انتخاب شبکه اجتماعی
تلگرام بود .نخستین ویژگی انتخاب شبکه اجتماعی تلگرام بهروزرسانی جوک در این
پیام رسان اجتماعی بود که امکان بررسی روند محتواهای به اشتراک گذاشته را فراهم
می کرد و همچنین طنزپردازی و جوک گویی را متناسب با آخرین وقایع اجتماعی و گروهی
در فضای مجازی رصد پذیر مینمود بهعالوه عضویت آسان و سریع از سوی و به
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اشتراکگذاری محتوای ارائهشده در شبکه اجتماعی تلگرام باعث میشد که نه انتخاب یک
فرد که حاصل سالیق و عالیق پایگاههای متعددی باشد .در مرحله بعدی محتوای سه کانال
پرطرفدار عبدلآباد ،مالنصرالدین ،جوکستان مورد ارزیابی قرار گرفت و  082جوک مرتبط
با گروههای اجتماعی انتخاب شد .نمونهگیری این پژوهش از ابتدای سال  80آغاز شد و این
کار تا رسیدن به مرحله اشباع که روند تحلیل به مقوالتی جدیدی رهنمون نشود و تکرار
مقوالت شایع برای مدت یک سال ادامه یافت و درنهایت جوکهای به اشتراک گذاشتهشده
انتخاب و جریان بررسی متوقف گردید .در این روند چنانکه روش کار اقتضا میکرد ،پس از
مدیریت دادهها ،در مرحله درگیری با دادهها کدگذاری صورت گرفت و بر اساس کدگذاری
به دستهبندی و تحلیل جوکها پرداخته شد .با توجه به موضوع پژوهش و جامعه آماری
موجود ،روش توصیفی و تحلیلی مناسبترین شیوه برای تحلیل دادهای جمعآوریشده
است .واحد تجزیهوتحلیل این پژوهش با توجه به مقولهها ،نمونه جوکهای مرتبط با روابط
گروه های اجتماعی است و ازآنجاکه هر جوک از تعدادی کلمات و جمالت را تشکیلشده؛
برای دریافت پیام نهفته در هر جوک الزم است از ابتدا تا انتها آن موردتوجه قرار گیرد .لذا
واحد تجزیه تحلیل در این پژوهش پاراگراف است .از طرفی اعتبار درروش تحلیل محتوا
اعتبار مربوط به دادههاست ،این بدین معناست که دادههای بهدستآمده چقدر معرف
اطالعات هستند .در این پژوهش نیز با انجام مراحل مختلف پژوهش و ارائه جدول تالش
شد تا نشان داده شودکه دادهها از اطالعات موجود در شبکه اجتماعی تلگرام استخراجشده
است.
جدول  .9مقولهبندی روابط قدرتی در گروههای اجتماعی
Table 1. Categorization of power relations in social groups
مقوله
اصلی

زیر مقوله فرعی
زیر مقوله اصلی که منجر به تجربه احساسی مختلفی چون غم ،شادی ،نفرت،اندوه و
یاس  ...میگردد.

روابط درونگروهی
و میان اعضاء
خانوادگی
خانواده
سنی

تمسخر گروههای
سنی

جوکهای مرتبط با روابط زن و شوهر ،والدین و فرزندان
عروس و مادر شوهر ،داماد و مادر زن.
جوکهای مرتبط باردههای مختلف سنی مانند تمسخر کهنساالن توسط جوانان
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796
قومیتی

احساس تحقیر و تمسخر ،دادن صفت ها مانند کودن ،خسیس ،تنبلی ،منفعتطلبی ،بیتعصب،
بیغیرت و یا ویژگیهای ناشایست به گروه و قوم خاصی
تمسخر

شغلی

احساسات متفاوت
نسبت مشاغل
مختلف

جنسیتی

مانند بی ارزش دانستن برخی از مشاغل مانند رفتگران ،کارگران ،خدمتکاران،
نظافتچی ،آبدارچی ،سرایدار

تجربه روابط قدرتی و جایگاهی احساساتی چون عدم امنیت ،ترسو ،اضطراب،
ناخشنودی ،تنفر در زنان شکل می دهد .در مقابل تجربه مضاعف روابط قدرتی و
خدشهدار کردن
جایگاهی در مردان موجب نسبت دادن ویژگیهای نظیر حراف ،ترسو ،بیوفا،
هویت زنانه
چشم همچشم ،احمق یا خنگ ،ولخرج بودن زنان ،حسادت زنانه ،بیکفایتی زنان
در کارها نظیر ضعف در رانندگی میگردد.
خدشهدار کردن مانند نسبت دادن ویژگیهای نظیر زنذلیل ،بیغیرت ،تنوعطلبی ،دهنبینی،
هویت مردانه زنبارگی ،خشن بودن ،شکمپرستی در مردان میشود.

یافتههای تحقیق
در این پژوهش روابط قدرتی و جایگاهی (وضعیتی) در بین گروههای سنی ،قومیتی ،شغلی،
جنسیتی و خانوادگی که بهصورت مقوالت اصلی و فرعی تقسیمبندی شده است .هریک از
این مقوالت در ذیل خود ابعاد و خصایصی دارند که پس مرور آنها به بحث درخواهند آمد.
جدول  .7قدرت و جایگاه
Table 2. Power and position
متغیر

درصد معتبر

درصد

فراوانی

درصد تجمعی

خانوادگی

22/4

22/4

56

22/4

سنی

1/2

1/2

3

23/6

قومیتی

27/2

27/2

68

50/8

شغلی

2/4

2/4

6

53/2

جنسیتی

46/8

46/8

117

100/0

مجموع

100/0

100/0

250

بر اساس جدول باال تعداد کل جوکها در متغیر قدرت و جایگاه  082عدد که به  8مقوله
تقسیمشده است .این جدول نشان میدهد که در میان  8مقوله موردبررسی به ترتیب
جوکهای جنسیتی با  110فراوانی ( 80/9درصد) ،قومیتی  09فراوانی ( 00/0درصد)،
خانوادگی با فراوانی  80با ( 00/8درصد) ،شغلی با  0فراوانی ( 0/8درصد) و سنی با 3
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فراوانی ( 1/0درصد) به خود اختصاص دادهاند .بیشترین فراوانی موجود در این جدول
جوکهای جنسیتی با  110فراوانی  80/9درصد کمترین آن جوکهای سنی با  3فراوانی
 1/0درصد را شامل میشود .بدین ترتیب روابط قدرتی -جایگاهی در بین دو جنس بیشتر
موردتوجه جوکها قرارگرفته است که بیانگر نابرابری روابط قدرتی و جایگاهی میان دو
جنس زن و مرد است.

شکل  .9مؤلفههای قدرت و جایگاه
Figure 1. Components of power and position
جدول  .9بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه خانوادگی
Table 3. A study of power relations and position in the family group
روابط خانوادگی
مشاهدهشده

ویژگی و صفتهای نسبت داد شده

احساس ایجادشده

تهدید به کتک زدن توسط شوهر

تنفر در زن

وابستگی مالی زن به مرد

خشم ،نارضایتی در زن

جوکهای مرتبط با زنان
نارضایتی زن از شوهر
متأهل و خانهدار
مانند تبعیت از شوهر ،کمحرفی مرد و عدم
توجه مردان

جوکهای مرتبط با مردان
متأهل

فراوانی

 02مورد
خشم

خیانت

تنفر و خشم و نگرانی در زن

بیان مشکالت زندگی متأهلی

عدم رضایت مرد

عدم وقتشناسی و دیر حاضر شدن زن

خشم و عصبانیت مرد

سربهسر گذاشتن مرد

خشم و عصبانیت در مرد

نسبت دادن ویژگیهای مانند زنذلیلی

تمسخر و تحقیرمرد
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روابط خانوادگی
مشاهدهشده

جوکهای مرتبط با رابطه
مادری و فرزندی

ویژگی و صفتهای نسبت داد شده

احساس ایجادشده

عدم مسئولیت مادر

خشم ،عصبانیت در فرزند

غذا درست نکردن مادر

خشم و عصبانیت در فرزند

عدم آگاهی از مسائل روز توسط مادر

یاس در فرزند

نظارت و کنترل مادر بر فرزندان

عصبانیت در فرزند

توقعات زیاد

افسردگی در فرزند

فراوانی

13

کتک زدن

پشیمانی در مادر

چک کردن گوشی

ناراحتی فرزند

ناسزا گفتن

پشیمانی و خشم در فرزند

دعوا کردن

خشم و عصبانیت فرزند

تمسخر فرزند توسط پدر

یاس و ناامیدی در فرزند

فرمان دادن و زورگویی

ترس ،خشم

سرزنش از خرجی دادن

خشم

نارضایتی از عملکرد فرزند

ناامیدی و عصبانیت پدر

تصادف و خسارت به ماشین پدر

عصبانیت پدر

اختالل در روابط همسری یا مادر فرزندی

حسادت

توقعات زیاد مادر شوهر از عروس

احساس خشم و تنفر

عدم رضایت از رفتار مادر شوهر

احساس خشم و تنفر

دروغگویی داماد

خشم ،تنفر مادرزن

بیپولی داماد

تنفر

چاپلوسی داماد

رضایت همراه یاس مادرزن

جوکهای مرتبط با
عروس و پدرشوهر

عدم رضایت از رفتار پدرشوهر

خشم و دلخوری عروس

1

مادربزرگ و نوه

عدم ابراز محبت

ناخشنودی مادربزرگ

1

داشتن انتظارات زیاد از هم و عدم رضایت

خشم و تنفر و یاس

منفعتطلبی

ناراحتی و حسادت

عدم رضایت از عملکرد گذشته

شرم و گناه

جوکهای مرتبط با رابطه
پدری و فرزندی

جوکهای مرتبط با رابطه
مادر شوهر و عروس
جوکهای مرتبط با
مادرزن و داماد

روابط درون خانوادگی

9

5

3

4

نخستین مقوله استخراج شده در بررسی محتوای جوک ها از منظر روابط قدرت -جایگاهی
به بررسی روابط خانوادگی میپردازد؛ که در چند بخش قابل تقسیم و بررسی است .دسته
اول :شامل جوک هایی که روابط میان زوجین را نشانه گرفته است .محتوای این جوکها
از منظر قدرتی و جایگاهی نشان میدهد که جوک هایی که در مورد زنان متأهل
ساخته شده دارای ویژگی های نظیر تهدید به کتک کاری از طرف مرد ،وابستگی مالی ،عدم
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توجه شوهر به زن ،خیانت ،عدم رضایت مردان از زندگی زناشویی را نشان میدهد؛که
منجر به بروز احساساتی نظیر خشم ،ترس ،حسادت و عدم شادمانی در زنان گشته است.
در بخش دوم از منظر قدرتی و جایگاهی شوهران را مورد خطاب قرار میدهد .ویژگی
مشاهدهشده در این بخش شامل :عدم وقتشناسی ،سربهسر گذاشتن بیشازاندازه شوهر
توسط زن ،نسبت دادن برچسب زنذلیلی که منجر به بروز احساساتی نظیر خشم ،تحقیر و
تمسخر در مردان میشود .تعداد فراوانی مشاهدهشده در این بخش نشان میدهد که زنان از
لحاظ قدرتی و جایگاهی در مرتبه پایینتری نسبت به همسرانشان قرار دارند .چند نمونه از
جوک با محتوای تهدید به کتک زدن توسط شوهر:

« یارو به زنش میگه عزیزم آنقدر حرف نزن واسه پوستت ضرر داره .زنش
میگه :حرف زدن به پوست چه ربطی داره؟ میگه وقتی زدم سیاه و کبودت
کردم ربطشو میفهمی».
نمونه جوک با محتوای نارضایتی زن از شوهر :دختره پست گذاشته همه مردا عوضی
هستند! فقط بابام خوبه...مامانش .کامنت گذاشته بابات از همه عوضی تره.
نمونه دیگر از جوک با محتوای نارضایتی مرد :در مراسم ختمی مردان زیادی جمع
شده بودند ،شخصی از صاحب عزا پرسید :چه شده؟ گفت :االغم جفتک زده زنم را کشته،
گفت :اینهمه جمعیت برای تسلیت آمدن گفت :نه برای خریدن االغِ اومدن.
 نوع دوم جوکهای خانوادگی به روابط والدین و فرزندان را موردتوجه قرار داده است.در بخش اول روابط میان مادر و فرزندان را موردتوجه قرار داده است .در این نوع جوکها
ویژگیهای نظیر عدم مسئولیتپذیری مادر ،نظارت بیشازاندازه ،عدم آگاهی از مسائل روز،
توقعات زیاد مادر از فرزندان ،کتک زدن فرزند و توهین و ناسزا گفتن ،موجب شدهکه فرزندان
احساساتی نظیر خشم و عصبانت ،یاس ،افسردگی را تجربه کنند؛که مبین این امر است که
مادران از نظر قدرت و جایگاه در وضعیت باالتری نسبت به فرزندان برخوردارند .مثال« :آگه
راستشو بگی کاریت ندارم» چیست؟ بهترین و قشنگترین روش اعتراف گیری مادران ،البته
در  82درصد موارد فرد اعتراف کننده از چند ناحیه آسیب میبیند.
 دستهبندی دیگر از این مجموعه به بررسی روابط قدرتی -جایگاهی میان پدر وفرزندان اشاره دارد .محتوای مشاهدهشده در جوکهای مرتبط با این دستهبندی نشان
می دهد که دعوا ،تمسخر فرزند ،زورگویی ،سرزنش و سرباززدن از وظایف پدری ویژگیهای
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است که به پدران در جوکها نسبت دادهشده است؛که منجر به احساس خشم ،عصبانیت،
ناامیدی و ترس در فرزندان شده است .مثال تمسخر:

«بابام میگه چقدر شبیه شترمرغى پسرم میگم قدم بلنده دیگه ،میگه نه
اون چشاش از مغزش بزرگتر تو دماغت ،نمیدو نم به مغزم تیکه انداخت یا
دماغم یا هردو».
نمونه جوک در مورد تملق و چاپلوسی توسط فرزند:

«دیشب برق رفت ،بابام گفت پاشو یه شمع روشن کن گفتم :نمیخواد
وجودت خودش نوره یهو دیدم یه دمپایی پرت کرد طرفم گفت :الیک ،خوشم
اومد کره خر».
 در دستهبندی روابط میان مادر شوهر و عروس چون هرکدام بهعنوان فرد میانجی،وارد روابط دونفره (مادر ،فرزندی) و (زن ،شوهری) میشود؛ موجب نقصان در روابط قدرتی
و جایگاهی طرف مقابل میگردد که منجر به بروز احساس حسادت همراه باخشم و تنفر
میشود .نمونهای از این نوع جوکها:

«زن به شوهرش میگه از دست این مامانت خسته شدم بهم توهین کرد،
شوهره میگه مامانم که  3ماهه مسافرته ،چطور توهین کرده؟ زن :پستچی
واست نامه آورد .منم خوندم توش نوشته بود ...فضول خانم آگه سیرخوندیش.
بده پسرم بخونه».
روابط میان مادرزن و داماد ،چون داماد از قدرت و جایگاه پایینتری برخوردار است لذا
دست به چاپلوسی می زند که منجر به احساس رضایت همراه با یاس در مادرزن میگردد.
نمونه از جوک تملق و چاپلوسی داماد:

«یه توصیهی علمی به آقایونیکه میخوان برن خواستگاری ،به مادر
عروس بگین من فکر کردم شما خواهر بزرگترشین! یعنی تأثیریکه این جمله
داره ،کتابهای و ...در قبولی کنکور نداره».
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جدول  .1بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه سنی
Table 4. A study of power relations and position in the age group
احساس ایجادشده

فراوانی

گروههای سنی مشاهدهشده ویژگی و صفتهای نسبت داد شده
پیرزن

لکنت ،ناتوانی جسمانی

تحقیر

1

پیرمرد

سفیدی مو و نحیفی

تحقیر

1

سالمند

بیحرمتی و عدم احترام بهکهنساالن

شرم و گناه

1

مقوله دیگری که از تحلیل محتوای جوکهای دستهبندیشده بهدستآمده است ،جوکهای
مرتبط با روابط قدرتی -جایگاهی از منظر سنی است که مبین کمترین فراوانی در میان
مقولههای قدرتی و جایگاهی بوده است .بررسی محتوایی این جوکها نشان میدهد که
افرادی که از نظر سنی پایینتر نسبت به افراد سالمند قرار دارند؛ دچار احساس توأمان با
تحقیر  -توهین ،شرم و گناه نسبت به سالمندان را تجربه میکنند .در جامعهشناسی
احساسات بیانگر این نکته است .زمانی که فرد احساس قدرت اضافی نسبت بهطرف مقابل را
تجربه میکند که این قدرت اضافی منجر به بروز احساساتی یاس و شرمساری در فرد
میگردد ()Moghadasi & Ghodrati, 2011
جدول  .8بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه قومیتی
Table 5. A study of power relations and position in the ethnic group
قومیتهای

ویژگی و صفتهای نسبت داد

احساس ایجادشده در

مشاهدهشده

شده به هر قومیت

قومیتهای مورد خطاب

فارس

احمق بودن ،پز دادن ،روابط
نامشروع ،بیادب بودن

توهین و تحقیر از جانب گروههای
دیگر

13

آبادانی

زودباوری ،الف زدن

قوم مداری و برتری از جانب گروه
خودی

3

لری

خنگ و سادهلوحی

تحقیر

3

ترکی

خنگ بودن

توهین و تحقیر از جانب گروههای
دیگر

8

قزوینی

بچهبازی و روابط نامشروع

تنفر و توهین از جانب گروههای دیگر

13

شیرازی

تنبلی

یاس و تحقیر

2

رشتی

بیغیرتی و زنذلیلی

تحقیر و تنفر از جانب گروههای
دیگر

20

اصفهانی

خسیسی و طماع بودن

توهین و تحقیر از جانب گروههای

2

فراوانی
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قومیتهای

ویژگی و صفتهای نسبت داد

احساس ایجادشده در

مشاهدهشده

شده به هر قومیت

قومیتهای مورد خطاب

فراوانی

دیگر
بلوچ

حماقت

توهین و تحقیر از جانب گروههای
دیگر

1

عرب

مغرور بودن

قوم مداری وبرتری از طرف گروه
خودی

1

مجموع

56

مقوله بعدی جوکهای مرتبط قومیتی است .محتوای مشاهدهشده در این بخش از جوکها
نشان میدهد که نابرابری قدرتی و جایگاهی در قومیتهای مختلف وجود دارد و گروههای
مختلف با نسبت دادن صفات و ویژگیهای مختلف درصدد نشان دادن این تمایز قدرتی و
جایگاهی هستند .قومیتهای مشاهدهشده در جوک نظیر فارس ،آبادانی ،لری ،ترکی،
قزوینی ،شیرازی ،رشتی ،اصفهانی ،بلوچ و عرب بوده است که ویژگیهای نسبت دادهشده به
آنها شامل :احمق بودن ،زودباوری ،الفزدن ،بیغیرتی ،بچهبازی و فساد اخالقی ،خسیسی
و طماعی و غرور و ...است که منجر به احساساتی نظیر خشم ،تنفر ،حقارت ،ناامنی در
قومیت های مورد خطاب گردیده است .این بخش از احساسات دارای بار احساسی منفی
بوده که نشاندهنده نابرابری قدرت و جایگاه میان گروههای مختلف قومیتی است .درواقع
گروههای قومیتی بهوسیله تمسخر و تحقیر در جوک درصدد جبران و پاسخ به نابرابری
قدرتی و جایگاهی نسبت به گروههای فرادست و رعایت فاصله اجتماعی خود با گروههای
فرودست هستند .بهطور نمونه جوک با برچسب الف زدن

«آبادانیه میگه :دیشب آبادان زلزله  11ریشتری اومد .رفیقش میگه :پس
آبادان با خاک یکی شد دیگه؟» آبادانیه میگه :بع ،ولک ،مگه بچهها گذاشتن!
مثال دیگر با برچسب خسیسی

«یه دکتر اصفهانی زنش میمیره روی سنگ قبرش مینویسه :آرامگاه زری
همسر دکتر رحیمی متخصص زنان و زایمان ،مطب :خیابان جلفا کوچه سوم
پالک  02ساعات پذیرایی 10 :الی .»01
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جدول  .9بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه شغلی
Table 6. Investigation of power and position relations in the
occupational group
ویژگی و صفتهای نسبت

احساس

دادهشده

ایجادشده

دانشجو

ناکارآمدی تحصیالت

یاس واندوه

فارغالتحصیالن

بیکاری

ناامیدی

در جستجو کار

قوانین سخت استخدام

ناامیدی

دانشجو

رابطه استاد و دانشجو

ترس و دلهره

دانشجو

نارضایتی از عملکرد کارکنان دانشگاه

عدم رضایت

مشاغل مشاهدهشده در جوک

فراوانی

1
1
1
1
1

مقوله بعدی روابط قدرتی و جایگاهی از منظر شغلی است .در محتوای جوکهای
بررسیشده اغلب به روابط استاد و دانشجو پرداختهشده است .بررسی جوکها نشان
میدهد؛ دانشجویان احساساتی نظیر یاس ،ترس و دلهره تجربه کردهاند.که از منظر
جامعهشناسی احساسات نشاندهنده عدم توازن قدرتی و جایگاهی میان دو قشر استاد و
دانشجو بوده است .مثال از بی فایده بودن تحصیل :آگهی استخدام :به علت شروع درو گندم
به یک عدد مترسک نیازمندیم؛ لطفاً با ما تماس بگیرین.
جدول  .2بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه جنسیتی (زنانه)
Table 7. A study of power relations and position in the gender group
)(female
جنسیت
مشاهدهشده

زنان

ویژگی و صفتهای نسبت دادهشده

احساس ایجادشده در
زنان

فراوانی

نسبت دادن روابط غیراخالقی

تنفر

10

آزار و تمسخر کالمی

خشونت

12

عالقه به خرید

رضایت

3

تمایل زنان به دوستی با جنس مخالف و ازدواج
(برچسب ترشیدگی)

سرخوردگی و عدم
اعتمادبهنفس

13

حساسیت زنان نسبت به باال رفتن سن

یاس

3

مقایسه زنان با مردان و کمارزش نشان دادن
جایگاه آنها

ناامیدی

2

رانندگی

ناامیدی

3

پولپرستی

تنفر

7
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جنسیت

مشاهدهشده

ویژگی و صفتهای نسبت دادهشده

احساس ایجادشده در
زنان

فراوانی

پز دادن و آرایش و احساس زیبایی داشتن

عدم اعتمادبهنفس

6

نازک و نارنجی

ترحم و عدم اعتمادبهنفس

2

لجبازی

خشم

1

بدحجابی

عدم اعتمادبهنفس

3

پرحرفی

ناامیدی

1

نسبت دادن صفاتی نظیر کودن و نادان و احمق

تنفر و یاس

7

آخرین مقوله متمایز شده در بررسی روابط قدرتی و جایگاهی با محوریت جنسیت است.
کارمک کینان )2007( 1عقیده دارد میان جنسیت و جنس تفاوت زیادی وجود دارد.
بهطورمعمول جنس به زیستشناسی بدن و جنسیت به مفروضات و اعمال فرهنگی اشاره
میکند که برساخت اجتماعی مردان و زنان را هدایت میکند .در باور جودی بالتر 0هویت
جنسی نهتنها امری طبیعی و ثابت ،بلکه دارای معانی اکتسابی است .به عقیده دوبووار3
هیچکس زن متولد نمیشود ،بلکه زن ساخته میشود .ازاینرو فعالیتها و رفتارهایی که
جنسیت بهواسطه آن شکل میگیرد ،مشابه فعالیتهای اجرای نمایش در یک بازی تئاتر
است .به این معنا که جنسیت اجرایی است که سناریو آن توسط جامعه نوشته میشود
( )Forghani & Abdi, 2013درواقع میتوان اینگونه اذعان نمود که واکنشی که افراد نسبت
به جوک بروز میدهند برحسب جنسیت متفاوت است ( )Martin, 2014بسیاری از مطالعات
از نیز طنز نشان داده است که مردان بیشتر از زنها از جوکهای حاوی محتوای خشن و
جنسی استفاده میکنند ،درحالیکه زنان عالقه به جوکهای بیمعنا یا پوچ دارند ( Groch,
)1974
با این تفاسیر جنسیت یکی از مقوالت پرشمار در میان جوکهای مشاهدهشده محسوب
میشود که به دو بخش جوکهای زنانه و مردانه تفکیکشده است .محتوای مشاهدهشده
جوکهای جنسیتی مختص زنان با فراوانی بیشتری نسبت به مردان برخوردار است؛ بهگونهای
که جنس مخالف با نسبت دادن ویژگیها و القاب مختلف درصدد نشان دادن تفاوت قدرتی و
جایگاهی خود با جنسیت زنانه است .ویژگیهای نظیر روابط نامشروع و فساد اخالقی ،بیان
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. karmak kinan
2. Jody Balter
3. De beauvoir
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خشونت ،آزار کالمی ،برچسب ترشیدگی و صفاتی نظیر کودن ،احمق ،نادان از بیشترین
فراوانیهای محتوایی این بخش است .درواقع این ویژگیها رفتارهای نیستند که بتوان صرفاً
آنها را جنسیتی تلقی کرد و آنها فقط منتسب به زنان دانست بلکه نسبت دادن این
ویژگیها به نظر میرسد یک برچسب فرهنگی 1است که ریشه در باورها و فرهنگعامه دارد.
درواقع شوخیهای کالمی جنسی بیشتر برای غافلگیر یا خجالتزده کردن در جنس
مخالف گفته میشود تا شاد کردن شنونده و گروه مخاطب ()Morrill, 2013:132که منجر به
ایجاد احساس یاس ،ناامیدی ،ناامنی و عدم اعتمادبهنفس در زنان میگردد .این ویژگیها و
برچسبهای نسبت دادهشده به زنان نشاندهنده این نکته است که مردان دارای قدرت
مضاعفتری نسبت به زنان برخوردار هستند .در این حالت قدرتی مردان احساس امنیت را
تجربه میکنند؛ ولی زنان دچار احساس ترس ،یاس و تنفر میشوند.
مثالی از پولپرستی زنان در جوک

«زنها برای عاشق شدن به  3چیز نیاز دارن :اعتماد ،محبت ،عشق و عالقه
و صداقت و پول و کیف و کفش و ماشین.»...
مثالی آزار و تمسخر کالمی جنسی و روحی در جوک:

«میدونید آگه ده تا دختر یه میله اتوبوس رو بگیرند چی میشه؟ میشه یه
سیخ جیگر».
جدول  .8بررسی روابط قدرت و جایگاه در گروه جنسیتی (مردانه)
)Table 8. Study of power relations and position in gender group (men
جنسیت
مشاهدهشده

مردان

ویژگی و صفتهای نسبت دادهشده

احساس ایجادشده در
مردان

فراوانی

بیوفایی

تنفر

9

پنهانکاری

ناامیدی

2

بیهویتی مردان مانند آرایش چهره ،گرفتن ابرو

سرخوردگی و عدم
اعتمادبهنفس

9

الف زدن

سرخوردگی و عدم
اعتمادبهنفس

1

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural label
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جنسیت

مشاهدهشده

ویژگی و صفتهای نسبت دادهشده

احساس ایجادشده در
مردان

فراوانی

بیادبی و فحاشی راهی برای نشان دادن
صمیمیت

یاس

2

تمسخر چهره پسرها توسط جنس مخالف

نفرت

11

آزادی بیشتر در مردها

رضایت

1

نامرتب و شلخته بودن

تنفر

3

تعصب مردانه

غیرت

2

خواستگاری

رضایت

2

محتوای جوکهای جنسیتی مردانه مبین آن است که ویژگیهای نظیر بیوفایی ،بیهویتی،
آرایش چهره ،تمسخر قیافه مردان از بیشترین فراوانیها مشاهدهشده در این تحقیق است.
بهطور مثال نمونهای جوک با محتوای بیهویتی:

«دیشب خونه رفیقم رفتم خواهرش بدون روسری با ی تیشرت و شلوارک
اومد دم در سالم و احوالپرسی و دستش آورد جلو منم با کلی خجالت دست
دادم .وقتی رفیقم اومد ازش معذرت خواستم و گفتم داداش شرمنده آبجی شما
هم آبجی خودمونه ،یهو زد توسرم و گفت یابو داداشم بود من که خواهر ندارم».
نمونهای جوک از با محتوای بیوفایی مردان:

«مرد ایرانی تنها موجود مذکری است که نیمی از عمرش را صرف پیدا
کردن زن موردعالقه و نیم دیگر را صرف پیچاندن همان زن میکند! برای
سالمتیشون صلوات».
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی جامعهشناختی جوکهای مرتبط با روابط گروههای اجتماعی در ایران
(با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال  )80است.
در این راستا با بهرهگیری از نظریات جامعهشناسی جوک و نظریه جامعهشناسی
احساسات تالش میکند از منظر جدیدی به مسأله گروههای اجتماعی بپردازد .در این پژوهش
با توجه به بررسی روابط قدرتی جوکها به  8مقوله جنسیتی ،قومیتی ،شغلی ،سنی و خانوادگی
تقسیمبندی شدند .نتایج بررسی جوکها نشان میدهد جوکها بهعنوان راهکاری در جهت
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اعتراض به نابرابری قدرتی و جایگاهی استفاده میگردد .در عقیده کمپر افراد برحسب وضعیت
قدرتی و جایگاهی که قرار دارند احساسات مختلفی را بروز میدهند بهطوریکه افرادی که از
وضعیت قدرتی و جایگاهی پایینتری برخوردارند احساساتی نظیر خشم ،تنفر و یاس را تجربه
میکنند؛ درحالیکه افراد و گروههایی که قدرت و وضعیت باالتری برخوردارند؛ احساساتی نظیر
رضایت ،غرور ،خوشحالی از خود نشان میدهند ( Rabbani Khorasgani & Kiyanpour,
 )2009محتوایی مشاهدهشده جوکهای جنسیتی نیز در این تحقیق نشان میدهد که
جوکهای در مورد زنان در سال  80گفتهشده فراوانی بیشتری نسبت به مردان دارد ،بهگونهای
که جنس مرد با نسبت دادن ویژگیها مختلف درصدد نشان دادن تمایز قدرتی و جایگاهی خود
با جنسیت زنانه است .ویژگیهای نظیر روابط غیراخالقی ،بیان خشونت جنسی از طریق آزار
کالمی ،برچسب ترشیدگی و اشتیاق زنان به ازدواج ،تمایل به رابطه دوستی با جنس مخالف و
صفاتی نظیر کودن ،احمق ،نادان از بیشترین فراوانیهای محتوایی این بخش است .همانگونه
که فرقانی و عبدی در مورد جوکهای جنسیتی عقیده داشتندکه بازنمایی منفی و فرودست از
زنان و دختران در مقابل مردان و حتی پسران به تصویر میکشد و از درون گفتمان مردساالری
برآمده و درنهایت به تائید و تقویت این گفتمان منجر میشود ( )Forghani & Abdi, 2016از
طرفی محتوای جوکهای جنسیتی مردانه نیز همراه با ویژگیهای نظیر :بیوفایی،
بیهویتی ،آرایش چهره ،تمسخر قیافه ،شلختگی  ...بوده است.
درواقع با توجه به تقابل قدرتی مشاهده شده در جوکهای جنسیتی منتسب به زنان و
مردان میتوان اینگونه استدالل نمود؛ جوکها همانند چاقوی دو لبهای عمل میکنند بدین
معنا که نه در انحصار فرد یا گروهی خاصی بلکه با توجه به اهداف و مقاصد گروههای مختلف
میتوانند مؤثر واقع شوند ،بهطور مثال مردان بهوسیله جوکها برتری قدرتی و جایگاهی خود را
نسبت به زنان به تصویر میکشند ،درحالیکه زنان از جوکها در جهت تضعیف قدرت مردانه و
اعتراض در برابر آن بهره میگیرند.
در پژوهش حاضر روابط قومیتی مشاهدهشده شامل :فارس ،آبادانی ،لری ،ترکی،
قزوینی ،شیرازی ،رشتی ،اصفهانی ،بلوچ و عرب بوده است که ویژگیهای نسبت دادهشده به
آنها نظیر حماقت ،زودباوری ،الفزدن ،بیغیرتی ،بچهبازی ،خسیسی و طماعی و غرور...
است که منجر به احساساتی نظیر خشم ،تنفر ،حقارت ،ناامنی در قومیتهای مورد خطاب
گردیده است .درواقع با توجه به نظریه کمپر اینگونه میتوان اذعان نمود که این نوع از
احساسات دارای بار احساسی منفی بوده نشاندهنده نابرابری قدرت و جایگاه میان گروهها
مختلف اجتماعی است .بدین معنا که گروههای قومیتی از جوک بهعنوان ابزاری برای
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جبران نابرابریهای قدرتی و جایگاهی بهره میگیرند؛ آنها با برچسب زدن و بهرهگیری از
تمسخر و کنایه از طرفی برتری گروههای فرادست زیر سؤال برده و از سوی دیگر فاصله
اجتماعی خود با گروههای فرودست به نمایش میگذارند .جمعبندی یافتههای پژوهش
نشان میدهد جوکها حاوی پیامهای بسیاری در مورد روابط قدرتی و جایگاهی گروههای
مختلف ازجمله شغلی ،سنی و خانوادگی هستند که با بررسی آن میتوان به شناخت
جامعتری نسبت به مسائل گروهها دستیافت.
تشکر و سپاسگزاری
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهمان ساخت تا این اثر علمی و پژوهشی را
به نگارش درآوریم .از اساتید فاضل و اندیشمندم سرکار خانم دکتر فرح ترکمان و جناب
آقای دکتر علی رحمانی فیروزجاء که همواره در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
کمال تشکر را دارم.
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