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 چکیده

های گوناگون  ها نمایانگر وضعیت اجتماعی جامعه هستند و کارکردهای مثبت و منفی در زمینه جوک

 گیری از دارند. بنابراین ضرورت دارد تا ماهیت و محتوای آنها بررسی شود. مطالعه حاضر با بهره

آپ و  های اجتماعی واتس های بیماری کرونا در شبکه شناختی به تحلیل محتوای جوک رویکرد جامعه

آپ و  های اجتماعی واتس جوک است که از شبکه 150های پژوهش شامل  تلگرام پرداخت. داده

بندی گردید. نتایج  تلگرام گردآوری شد و با روش تحلیل محتوای کیفی کدگذاری و سپس مقوله

ها دارای مضامین سیاسی/ اقتصادی، خانوادگی، منفعالنه، احساسات فردی، اوقات  داد که جوکنشان 

ترین مقوله از مفاهیم سیاسی/  فراغت، بهداشتی/ درمانی، جنسیتی و مذهبی/ اعتقادی بودند. بزرگ

امین ترین مقوله از مفاهیم مذهبی/ اعتقادی برخوردار بود. همچنین با توجه به مض اقتصادی و کوچک

های بیماری کرونا بیشتر از جنبه مثبتشان  ها مشخص شد که کارکرد و بازتاب منفی جوک جوک

اند.  است و ممکن است بازتولیدشان باعث صدمه روحی به افرادی شود که با این بیماری درگیر بوده

ین در کنند. بنابرا اهمیت جلوه دادن بیماری؛ حساسیت مردم را به بیماری کم می ها با بی جوک

 ها باید توجه بیشتری نشان داد. بازتولید و انتشار این نوع جوک
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 مقدمه

شد. آنها  خالصه می« جانور خندان»تعریف گروهی از فالسفه یونان باستان از انسان، در عبارت 

دانستند. گروهی دیگر خنده را  جانوران، توانایى خندیدنش میتنها وجه تمایز آدمى را از سایر 

پنداشتند و یا برعکس نماد توانایى و خرد و  سرى، نادانى و شیطنت می نشانه سبک

تر به  دانستند. اما اگر کمى زاویه دید خود را وسیع کنیم و با نگاهى دقیق اش می خوشبختی

این حالت خوشایند و روزمره خواهیم دید. پدیده خنده بنگریم، چیزهایى دیگر را در پشت 

خواهیم دید که بخش مهمى از رفتارهاى اجتماعى آدمى، به شکلى با این پدیده درگیر است. 

مراتب اجتماعى  اند، و سلسله در واقع، که عناصر زبانى خاصى، براى القاى این رفتار تکامل یافته

گویی را  (. فروید، شوخی و لطیفه5-7: 1385مشخصى بر مبناى آن شکل گرفته است )وکیلی، 

نماید که  ها معرفی می ریزی تنش حال ناخودآگاه برای برون نوعی تالش حسابگرانه و درعین

زای  ای نمادین، نسبت به ارضای تمایالت واپس زده و تنش افراد از طریق بیان لطیف به شیوه

 (.107: 1390ورزند )کرامتی و مهرام،  خویش مبادرت می

عنوان احساس  خواند. توماس هابز از آن به می« غلغلک ذهن»( جوک را 1872)داروین 

افتخار ناگهانی »(. از دیدگاه او  (Engelthaler & Hills, 2018: 1116یاد کرد « افتخار ناگهانی»

واسطه عمل ناگهانی  شود که یا به گرایشی است که با ایجاد حاالتی در چهره خنده نامیده می

قیافه در  آید یا درنتیجه دیدن چیزی بدشکل و بی آمدش به وجود می خوش خود انسان برای

)هابز به نقل از « کند ها خود را ناگهان تمجید میدهد که در مقایسه با آن دیگران رخ می

های گوناگونی مانند جمع خانوادگی،  (. کنش گران اجتماعی در موقعیت408: 1393آقابابایی، 

کنند.  ، محیط کار، باشگاه ورزشی و... برای یکدیگر جوک تعریف میها گروه دوستان، میهمانی

کند که باعث برانگیختگی خنده در افراد  جوک را روایت کالمی معرفی می« وبستر»فرهنگ 

داند که مردم را  ای می گویی نیز جوک را داستان یا بذله« النگمن»شود. دیکشنری  می

 (.406: 1393خنداند )آقابابایی، می

زنند. جوک  ها با آن لحظاتی شاد را برای خود رقم می هایی است که انسان کی از راهجوک ی

بخشی از طنز شفاهی جامعه ایرانی است که بخش عظیمی از جامعه در زندگی روزمره از آن 

کند و به همین سبب، بیان فرازوفرودهای آن در تاریخ ایران بسیار دشوار است، اما  استفاده می

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیازهای  ه مولد اساسی جوک، ناامنیتوان گفت ک می

شمار است.  گویی در تاریخ کشورمان بی های بذله طبعانه در تاریخ ایران بوده است. نشانه شوخ
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نمونه بارز آن وجود دلقکان در گذشته است که با لطیفه خوانی، نقش مهمی در تولید انواع 

 (.598: 1395شمارند )توکلی راد و غفاری،  ثر هم در ادبیات ما بیجوک داشتند. لطایف نظم و ن

ای شدن  ای از شبکه جامعه امروز به یمن پیشرفت صنعت ارتباطات، در حال تجربه نوع تازه

ها و کارآمدترین  ترین ابزارها برای طرح و رواج اندیشه های اجتماعی قوی است. امروزه شبکه

(. با پیشرفت 2: 1396اند )ستاره سهیلی و همکاران،  ل جوامعها به د وسایل برای نفوذ فرهنگ

های مختلف اجتماعی  فناوری و ایجاد فضای مجازی، شاهد افزایش انواع شوخی و طنز در شبکه

دهد  های مختلف اجتماعی را در معرض نمایش قرار می هستیم که روابط متفاوتی از گروه

 (.94: 1399)رضی پور و همکاران، 

 11یا کرونا ویروس در چین شناسایی شد. در  19بیماری کووید  2019سال در اواخر 

گیر اعالم  ( این بیماری را یک بیماری همهWHO، سازمان بهداشت جهانی )2020مارس سال 

، 2021آوریل  23(. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تا Jimenez et al, 2020: 61کرد )

ومیر در سراسر جهان  مرگ 3066113ه این بیماری با مورد ابتال ب 144،358،956حدود 

حال تعداد  درگیر این بیماری شده است و تابه 98شده است. کشور ایران نیز از اواخر سال  ثبت

که  . درحالیاند داده اند و یا جان خود را از دست  زیادی از ایرانیان به این بیماری دچار شده

اند و  از دست دادن خانواده و دوستان به سوگ نشستهبسیاری از مردم ایران و جهان در غم 

های اجتماعی مجازی به  اند، شبکه دچار ترس و اضطراب ناشی از ناشناختگی این بیماری شده

 های طنزآمیز از این بیماری هستند. ساخت و انتشار لطیفه یا جوک و متن

ها را نشکند و  رمتنکته حائز اهمیت این است که جوک خوانی و جوک گویی تا جایی که ح

های جنسی، قومی یا زبانی را زیر پا نگذارد، امری مفید است، اما اگر  کرامت شخص یا گروه

بار است که موجب اختالل و بحران در جامعه  ای زیان هایی را نداشته باشد، پدیده چنین شاخصه

مجازی خصوصاً  های توان گفت شبکه (. بنابراین، می597: 1395شود )توکلی راد و غفاری،  می

1آپ واتس
کننده و در دسترس بودن نقش مؤثری را در ایجاد و  به علت ماهیت جذب 2و تلگرام 

ها  ها و هجوها دارند. اگرچه این گروه از جوک ها در قالب لطایف، جوک تثبیت باورها و کلیشه

... در قالب مانند، اما با بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، مذهبی و  مدت باقی نمی برای طوالنی

مدت اثراتی مثبت و یا منفی بر افکار  گذارد که در طوالنی طنز، بدون شک تفکراتی را بنا می

جامعه برجای خواهند گذاشت. لذا با توجه به آنچه بیان شد هدف مطالعه حاضر تحلیل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 What's app 
2 Telegram 
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آپ و  های اجتماعی واتس گیر کرونا در شبکه ها منتشر شده در مورد بیماری همه محتوای جوک

 تلگرام است.

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

جوک به  ساخت برای را خود خاص قواعد و ساختارها دیگری زبان هر مانند نیز فارسی زبان

 کرده ساماندهی بدان خندیدن برای را خویش ویژه الگوهای نیز ایرانی جامعه وجود آورده است و

 شایسته طور به حال تابه شناسانه، جامعه دیگر یها حوزه از بسیاری مانند نیز زمینه این .است

 زمره از بیشتر که داریم دست در آن مورد در کمی بسیار متون و نگرفته قرار مورد وارسی

 تفسیر دو کم دست که است متنى آن ( جوک،209: 1385است )وکیلی،  گردآوری نگاری و تک

 شنونده توسط دیگرى از دیرتر یا است، ذهن از دور آنها از همواره یکى و دارد، متفاوت معنایى

 فعل و شود می تعیین خنده شروع زمان با دوم، معناى این دریافت شدن شود. لحظه دریافت

 فکاهیات دیگر اشکال مانند (. جوک117: 1385است )وکیلی،  وابسته بدان جوک گرفتن

 از تنوع، کند. این دنبال نیز را مقاصد دیگری است ممکن ...و هزل شوخی، هجو، طنز، ازجمله

 اجمالی، نگاهی در جامعه ایرانی، رایج در های شود. جوک می ناشی ها جوک مختلف های ویژگی

رکیک  طعنه، تناقض، مبالغه، سازی، لودگی، کوچک مزاح، مانند هایی ویژگی دارای طورمعمول به

 پدیدار عهجام در جوک مختلف انواع شده است سبب ها ویژگی این که است عرف شکنی و بودن

 (.600: 1395شود )توکلی راد و غفاری، 

 و یا اطالعات ذهنی زمینه پیش وجود همچون شناسی عواملی ساختار و زبانشناسی دیدگاه از

صادقانه  زبانی های نقض ارتباط شده، کشیده تصویر به هایجهان بودن ممکن و ملموس قبلی،

کالمی  عناصر کارگیری به و شده( ارائهشیوه  و لحن تناسب، کیفیت، کمیت، اصول نقض )همچون

 را استعاره( و تشبیه اغراق، گویی، همان تناقض، تلویح، با کلمات، بازی واژگانی، ابهام )همچون

 (.291، 1398کنند )پارسائیان،  می بیان گزاره یک بودن برای جوک الزم شروط ازجمله

 ارتباط و تهاجمى جنسى هغریز دو به جوک، به خندیدن ازلحاظ روانشناسی، فروید دلیل

 تابوهاى به شوند، اضطراب می و هیجان درجه افزایش جهت که باعث ازاین شوخى و دارند. جوک

 جوک که یک پایان و نقطه اوج شوند. غریزه ارجاع داده می دو این با مرتبط مفاهیم و اجتماعى

 ناگهان کند، و میبازگ را جوک در موجود آفرین تنش مفاهیمِ از آمیزی بندی مسالمت صورت

 کند. می ایجاد شنونده در را خوشحالى و احساس راحتى ترتیب این به دهد و می کاهش را هیجان

 یا سرکوفت غریزه جنسى از ناشى انرژى پاالیشِ و رهایى نوعى از است خنده عبارت دیگر، بیان به
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 را آن فن صاحبان و ددار رواج جوک از شناختی های روان تحلیل در هم هنوز نظریه این تهاجمى.

 (.57: 1385نامند )وکیلی،  می نظریه پاالیش

 بر حاکم قواعد خندد، می کسى که شناسان کنش متقابل نمادین معتقدند هنگامی جامعه

 را زبانى آواهاى معنادار شده تولید هدایت و منظم ساخت فرد شود. می لحظاتى نقض براى رفتارش

 منظم کند. رشته حرکات می بیان را آشفته و معنا بی ظاهر به هاىآوا از ای مجموعه و گذارد کنار می

 بین همگونى و امنیت مرتبه نمادی از به را آن و اند حاکم بدن بر عادى حالت در که ای شده کنترل و

 و نامربوط حرکاتى به را خود جاى و شوند می گسیخته ناگهان ازهم کشد، می جامعه افراد یک

 موقت رهایى نوعى خنده، آید. پدید می نمادین متقابل کنش در ای وقفه ند وده می کودکانه ظاهر به

 این زمینه پیدایش است که متقابل کنش از شکلى آن جوک گویى است و بدن بر انضباط حاکم از

 اند، قاعدتاً جرم شریک بدنشان بر حاکم قواعد نقض کند. کسانی که در می فراهم را مدت گریز کوتاه

 تلقى دوستانه کنشى گویى جوک روست که همین از باشند و نزدیک هم به یشترب حدى از باید

 و موقعیت متقابل، کنش که داند رخدادی می را جوک 1(. زیدرولد169: 1385شود )وکیلی،  می

 رو ازاین شود. می پر شنونده ادراکی با معنای که است خالی رگی مانند و گیرد برمی در را عاملیت

دهد. همچنین پاول معتقد است  می نشان کنش را قواعد که است بیناذهنی یا پدیده گویی جوک

گیرند )آقابابایی،  می نشئت افراد متقابل کنش از که هستند مباحثه فردیت برای مکانی ها که جوک

طورکلی تضادگرایان، توجه خود را معطوف به مباحث قدرت، نابرابری و  (. به409: 1393

بینند که هر یک به  ای می های جداگانه نها جامعه را مرکب از گروهکنند. آ کشمکش و ستیز می

دنبال منافع خاص خویش است. وجود این منافع جداگانه به این معناست که ظرفیت و امکان 

های معینی بیش از بقیه نفع خواهند برد )گیدنز،  تضاد همیشه در میان است و نیز اینکه گروه

فت که رویکرد تضادی، تحلیل طنز را در خدمت توضیح کشمکش توان گ (. بنابراین می27: 1389

های قومیتی، جنسیتی  دهد. این رویکرد بیشتر معطوف به تحلیل جوک و ستیز اجتماعی قرار می

 (.86، 1395و سیاسی است )سفیری و شهرزاد: 

های گوناگون آن همراه  ای است که بخش کارکردگرایان معتقدند که جامعه نظام پیچیده

کنند. کارکردگرایی بر اهمیت اجماع و وفاق  م در جهت ایجاد ثبات و انسجام عمل میباه

آید که اکثر  کنند. وفاق اخالقی هنگامی به وجود می در نظم و ثبات جامعه تأکید می 2اخالقی

های مشترک سهیم باشند. کارکردگرایان نظم و تعادل را حالت  مردم یک جامعه در ارزش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Zijderveld 
2 moral consensus 
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پردازان مهم  (. امیل دورکیم یکی از نظریه26: 1389ند )گیدنز، دان طبیعی جامعه می

اند و بنابراین  کارکردگرایان است. دورکیم معتقد بود وقایع اجتماعی نامریی و نامحسوس

ها را مستقیماً مشاهده کرد. پس باید خواصشان را با تحلیل آثار و نتایج آنها یا  توان آن نمی

 (.15: 1389براز و تجلی آنها صورت گرفته است )گیدنز، هایی که برای ا بامالحظه تالش

اند. مثالً در  کارکردگرایان طنز را غالباً در کاهش فشار ذاتی در برخی روابط مؤثر دانسته

شود. در واقع طنز در برخی  هایی که به دلیل تضاد ساختاری روابط افراد مستعد تنش می مکان

تواند با تخلیه فشارهای اجتماعی مانع  رد که میها کارکرد سوپاپ اطمینان را دا موقعیت

منفجرشدن یک سیستم شود و حتی نقش مدیریت بحران را به عهده گیرد. کارکرد دیگری که 

تواند ریشه  توان برای طنز برشمرد کنترل اجتماعی است. گاهی اوقات خندیدن به امری، می می

ز نظم اجتماعی، خود در بردارنده در ناهنجار بودن آن امر داشته باشد. تمسخر سرپیچی ا

تواند با برجسته کردن هویت  ای از اصالح و کنترل اجتماعی است. همچنین طنز می گونه

گروهی و درونی به انسجام اجتماعی منجر شود. در واقع خندیدن و خنداندن دعوتی است از 

ه انجام طرف مقابل که فاصله اجتماعی را کم کند و این دعوت توسط عمل بیرونی خند

شود. از طرفی دیگر، این انسجام روی دیگری نیز دارد که آن طرد کسانی است که متوجه  می

شوند )سفیری و شهرزاد:  ها درباره آنها گفته می شوند یا بدتر، کسانی که جوک ها نمی جوک

ها را در سه  ( از دیدگاه کارکردگرایی محتوای جوک1395(. توکلی راد و غفاری )86، 1395

 :دادند قرار ه زیرگون

 پیشروی خطرهای شرح و اصالح به دنبال طنزآمیز بیان سفید: جوک سفید با های جوک الف(

 .دارد سازنده و گرا مثبت است؛ و حالتی انسانی جامعه یا فرد

که  تفاوت این با سفیدند؛ های جوک شبیه نوعی به ها جوک این خاکستری: های جوک ب(

 مثابه شوخی به ها جوک این درواقع، ندارند. ای هشداردهنده یا گرایانه اصالح نقش گونه هیچ

 و سازندگی گونه هیچ جوک، نوع این شوند. در می بیان دیگران خندانیدن برای و بدون آزارند

 و آرامش سرگرمی، جز و ندارد وجود شود، مشاهده جامعه در آن آثار که سوگیری مثبت

 .گیرد در برنمی دیگری را چیز تفنن،

 یا آگاهانه بلکه نیست؛ سیاه: در جوک سیاه صرفاً هدف خنداندن مخاطب های جوک ج(

 بیان شود. با مبدل می ها فرهنگ و ها هویت شخصیت، ترور برای ابزاری به خنده ناآگاهانه،

 لذت و خندد شود. مهاجم می می ایجاد همزمان صورت به خشم و خنده حالت دو سیاه، جوک
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 رفتارهایی مانند با جوک، نوع این شود. می خشمگین و برد می رنج تهاجم دیده و برد می

معایب،  بزرگ کردن نامعقول، و آمیز اغراق ستایش نمادها، ویران کردن کودن نمایی، تحقیر،

دهد )توکلی راد و غفاری،  می آزار را افراد هویت و توانایی ماهیت، روح، ...و گویی نقیضه

1395 :600.) 

 بندی نظریات جمع

ها، مشخص شد که سه گروه زبان شناسان، روانشناسان و  ررسی مبانی نظری در مورد جوکبا ب

 ها را ازلحاظ ساخت زبانی ای دارند. زبان شناسان جوک جامعه شناسان به این موضوع توجه ویژه

دهند. روانشناسان، خندیدن و جوک گفتن را در ارتباط با  و معنایی موردبررسی قرار می

هایی که باعث  دانند. جامعه شناسان به عوامل و شرایطی یا زمینه شناختی می رفتارهای زیست

( معتقد است که 1385طور که وکیلی ) شوند، توجه دارند. همان ها می به وجود آمدن جوک

دهند.  اش موردبررسی قرار می جامعه شناسان و مردم شناسان جوک را در زمینه اجتماعی

نمادین جوک گفتن، کارکردها، ابزارهاى ارتباطى به کار  شناسی بر کنش های جامعه دیدگاه

کنند. با توجه به اینکه  شناختی پیرامون آن تأکید می گرفته شده در جریان آن و بستر جامعه

های منتشرشده در فضای مجازی است، بنابراین نگارندگان  هدف پژوهش بررسی محتوای جوک

های بیماری  ایی به تحلیل محتوای جوکشناسی کارکردگر پژوهش بر اساس دیدگاه جامعه

 کرونا پرداختند.

 مطالعات پیشین

های  های جنسیتی در شبکه شناختی جوک ( با بررسی جامعه1399رضی پور و همکاران )

اجتماعی تلگرام استدالل کردند که نابرابری قدرتی و جایگاهی در دنیای واقعی حتی به فضای 

ها  مایه جوک ست. به صورتی که مردان حتی در درونها کشیده شده ا مجازی و محتوای جوک

(. پارسائیان 1399نیز دارای قدرت مضاعف نسبت به زنان هستند )رضی پور و همکاران، 

های مجازی در خصوص  به تحلیل محتوای جوک 98ماه  ( بعد از حادثه سیالب فروردین1398)

یده سیالب منتهی به ساخت های پژوهش حاکی از آن بود که پد این حادثه پرداخت. یافته

مذهبی، جنسیتی و منفعالنه گردیده است و  -انتقادی، اعتقادی -هایی با مضامین سیاسی جوک

اجتماعی و ایدئولوژیکی هستند )پارسائیان،  -های منتشر شده دارای بار ارزشی سیاسی جوک

ی در شبکه های جنسیت( نیز در تحلیل محتوای جوک1396(. ستاره سهیلی و همکاران )1398
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ها تحت تأثیر ایدئولوژی مردساالری ناشی از باورها و  موبایلی تلگرام، تولید و بازنشر جوک

داند )ستاره سهیلی و همکاران،  ای می های رسانه عامه و کلیشه های رایج سنتی و فرهنگ کلیشه

اده از های جنسیتی با استف ( به مطالعه بازنمایی زن در جوک1395(. فرقانی و عبدی )1396

های جنسیتی، بازنمایی منفی  روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداختند. نتایج نشان داد که جوک

ها بازنمایی  اند. در این جوک و فرودست از زنان و دختران در مقابل مردان و حتی پسران داشته

سنتی،  ای، دختران متفاوت از زنان صورت گرفته است. بازنمایی زنان تحت تأثیر باورهای کلیشه

صورت  ای صورت گرفته است. اما بازنمایی دختران به های رسانه مردساالرانه و تا حدودی کلیشه

های جنسیتی از درون گفتمان  ای بوده است. جوک های رسانه عمده تحت تأثیر کلیشه

(. 1395شود )فرقانی و عبدی،  مردساالری برآمده و در نهایت به تقویت این گفتمان منجر می

( با استفاده از رهیافت کیفی به بررسی جوک سیاه پرداخت. نتایج 1395راد و غفاری )توکلی 

های سیاه پیامدهای متعددی دارند که در ابعاد مختلف روانی،  این مطالعه نشان داد که جوک

شوند؛ تا جایی که ممکن است انسجام جامعه را مختل  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدیدار می

 (.1395و غفاری،  کنند )توکلی راد

اتاق »های مبادله شده در برنامه  ( با تحلیل سیستماتیک جوک1395سفیری و شهرزاد )

های  اند در زمینه عامه توانسته تر در فرهنگ واسطه نفوذ آسان ها به بیان کرد که جوک« جوک

ضات مذهبی، به چالش کشیدن قدرت خرد و کالن، نقد رفتارها و خلقیات اجتماعی، بیان اعترا

اجتماعی و... اعالم موضع کنند. همچنین کژ کارکردهایی نظیر رواج خیانت، طردهای جنسیتی 

ها شناسایی  و قومیتی، تلقین شرایط آنومیک، تحسین عادات غلط اخالقی و... در محتوای جوک

( با تحلیل تفسیری کنش جوک گویی، نتیجه 1393(. آقابابایی )1395شد )سفیری و شهرزاد، 

« جوک گوی آماتور»و « ای جوک گوی حرفه»دو نوع کنش گر جوک گو، یعنی  گرفت که

وجود دارند که خصوصیات متفاوت و مشترکی دارند. کنش گران جوک گو سه نیت شاد کردن 

کنند و به  جمع، برقراری روابط اجتماعی و دستیابی به منزلت را از جوک گویی دنبال می

ساس نشاط، احساس صمیمیت و احساس شأن و های اح ترتیب سه دسته احساس، به نام

 (.1393دهند )آقابابایی،  منزلت را بدان نسبت می

های منتشر شده در مورد بیماری کرونا در فضای  ( به تحلیل محتوای توئیت2020) 1ثلوال

های  های منتشر در هفت دسته نگرش به زندگی، نگرش به محدودیت توئیتر پرداختند. توئیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thelwall 
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های بهداشتی، حمایت از  )انتقاد از عملکرد دولت در مقابله با بیماری(، پیام اجتماعی، سیاست

، حمایت از کارگران و حقایق و اخبار در مورد بیماری کووید 19افراد مبتال به بیماری کووید 

های تجاوز جنسی  ای در انگلیس بر روی جوک (. مطالعهThelwall, 2020قرار گرفتند ) 19

سازی خشونت جنسی مردان  ها در انگلیس باعث تقویت و عادی این جوکحاکی از آن بود که 

وتحلیل  همچنین نتایج حاصل از تجزیه (.Lockyer & Savigny, 2020شوند ) نسبت به زنان می

های تجاوز  های مربوط به تجاوز به عنف در امریکا نشان داد که غالب جوک طنز و شوخی

در  (.Perez & Greene, 2016کند ) آزاد را تقویت می جنسی، ایدئولوژی مردساالرانه و روابط

طی چند ماه اخیر مقاالت زیادی در مورد درمان، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منتشر 

حال به این موضوع توجه نشده است. بدون شک  شده است. آنچه مسلم است، در ایران تابه

ها نیازمند بررسی از لحاظ  این جوکدالیل پیدایش، محتوا و کارکردها و کژ کارکردهای 

عامه است. لذا این پژوهش به تحلیل محتوای  شناسی و بررسی فرهنگ شناسی، مردم جامعه

 های بیماری کرونا پرداخت. جوک

 روش پژوهش

های مربوط به بیماری  وتحلیل مفاهیم به کار رفته در جوک هدف پژوهش حاضر بررسی و تجزیه

خ به این پرسش است که مفاهیم استخراج شده، دارای چه معنایی و کرونا است و به دنبال پاس

رو در این پژوهش، از روش توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا جهت  محتوایی هستند. ازاین

دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. به عقیده برلسون تحلیل محتوا نوعی تکنیک 

رود.  ها بکار می و با هدف نهایی تفسیر دادهها  پژوهش است که برای توصیف، عینی، منظم داده

عنوان یک روش عبارت است از شناخت و برجسته ساختن محورها یا خطوط  تحلیل محتوا، به

ای از تصاویر، نوارها،  ها، سلسله ای از سخنرانی اصلی یک متن یا متون مکتوب، یک یا مجموعه

 (.281 :1392های خصوصی و... )ساروخانی،  ها، نامه نامه وصیت

جوک متنی در خصوص بروز بیماری کرونا در ایران  150ها، منظور تحلیل محتوای جوک به

آپ و  افزارهای واتس ها از نرم آوری این جوک اند ثبت شد. برای جمع که تولید و منتشر گردیده

هایی که شباهت معنایی نزدیک به هم داشتند و  ها استفاده شده است. جوک تلگرام جوک

 که در آن ادب و نزاکت رعایت نشده بود از دایره تحلیل محتوا حذف گردیدند. هایی جوک

آوری شده مربوط به بیماری کرونا چندین بار  های جمع در مرحله نخست متن تمام جوک

های  زمان بر اساس ادراک و فهم خود از متن موردمطالعه، تفسیرها و تحلیل خوانده شد و هم
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ها با توجه به واحدهای تحلیل  د. در مرحله بعد متن جوکای از هر جوک نوشته ش اولیه

)کلمات، جمالت، و مضامین و معانی آشکار یا پنهان( موردبررسی قرار گرفتند. سپس با 

آمده انتخاب شد، به  دست هایی کلی بر اساس مفاهیم به استخراج مفاهیم موردنظر، مقوله

مفاهیم مختص به خود است. الزم به ذکر صورتی که هرکدام از این مقوالت کلی، دربرگیرنده 

بندی مفاهیم در مقوالت فرعی با توافق کارشناسان علوم اجتماعی انجام  است که فرآیند دسته

 گرفت و درنهایت هرکدام از مفاهیم در زیرمجموعه مقوالت کلی جای داده شد.

 ها یافته

های سیاسی/ اقتصادی،  ها استخراج شد که به ترتیب جوک هشت مقوله اصلی از میان داده

خانوادگی، منفعالنه، فردی، بهداشتی/درمانی، اوقات فراغت، جنسیتی و مذهبی/ اعتقادی 

هایی دارند که به بحث در موردشان پرداخته  هستند. هر یک از مقوالت در ذیل خود ویژگی

 شوند: خواهد شد. در جدول زیر، مقوالت و زیرمقوالت به تفکیک ارائه می

 های استخراج شده لهمقو -1جدول 

 مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 سیاسی/ اقتصادی

انتقاد از رفتارهای  -ریزی صحیح برای مقابله با بیماری برنامگی و عدم برنامه بی

نارضایتی از  -حمایت دولت از مردم عدم -اعتمادی به صداوسیما بی -مسئولین

 احتکار -تالساخ -کیفیت بودن تولید داخلی انتقاد از بی -اوضاع مملکت

 خانوادگی

فراری  -ویژه پدران ترها به منطقی بزرگ زورگویی و بی -کاهش روابط خانوادگی

رابطه مخدوش اعضای خانواده مانند  -نگران سالمتی افراد خانواده -دادن مهمان

 های همسران/ فرزندان و والدین افزایش جروبحث -رابطه عروس و مادرشوهر

 یدنصرفاً برای خند منفعالنه

 خستگی -ترس و اضطراب-ناامیدی احساسات فردی

 آشپزی کردن -خوردن و خوابیدن -انجام کارهای بیهوده -کتاب خواندن اوقات فراغت

 های خودسرانه درمان -عدم رعایت بهداشت -رعایت بهداشت بهداشتی/ درمانی

 جنسیتی
کار بودن  نتخیا -ولخرج بودن -رهایی از دست زنان -غرزدن -خطرناک بودن زنان

 دختران

 های مذهبی شخصیت -کاهش باورهای مذهبی-گله و شکایت از خدا مذهبی/ اعتقادی
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 های سیاسی/ اقتصادی ( جوک1

هایی با سوژه  ها در مورد بیماری کرونا نشان داد که جوک نتایج حاصل از تحلیل محتوای جوک

، انتقاد از رفتارهای مسئولین، ریزی صحیح برای مقابله با بیماری برنامگی و عدم برنامه بی

حمایت دولت از مردم، نارضایتی از اوضاع مملکت، انتقاد از  اعتمادی به صداوسیما، عدم بی

های یافته شده را تشکیل  ترین مقوله کیفیت بودن تولید داخلی، اختالس؛ یکی از بزرگ بی

اری کرونا به مسائل سیاسی ها که محتوا و مضمون سیاسی دارند با پیوند بیم اند. این جوک داده

هایی که به انتقاد از مسئولین و  اند. جوک و اقتصادی جامعه به انتقاد از شرایط موجود پرداخته

ها  کاری را به آن منصبان دولتی پرداخته و صفاتی مانند دورویی، ظاهرسازی و فریب صاحب

 دهند. نسبت می

مورد کرونا هم وعده بدهند: کاش نامزدهای انتخابات وقت بیشتری داشتند تا در " -

 ."زایی برای عرصه کرونا اشتغال

ها حامل این بار معنایی هستند که دولت و مسئولین در حوزه مقابله با بیماری  این جوک

ها  اند. این جوک ها به وظایف خود ضعیف عمل کرده اند و در سایر حوزه توجه کرونا خونسرد و بی

 های زیر توجه فرمایید: شانه رفته است. به نمونهمستقیماً عملکرد سیاستمداران را ن

 ."سازی شده قم ورود ممنوع شده اما خروج آزاده، این هم قرنطینه به شیوه بومی" -

ستاد بحران: سیل داره میاد، در خانه نمانید... وزارت بهداشت: کرونا آمده، در خانه " -

 ."بمانید

 .کنیم جمهور امروز گفت از کرونا هم عبور می آقای رئیس" -

 "اما نگفت افقی یا عمودی

های  های نجومی بعضی از مدیران و فسادمانی و اختالس طی چند سال اخیر افشای حقوق

اعتمادی و بدبینی  های زیادی برپا کرده است که سبب بی کالن در بدنه دولت حواشی و جنجال

دولتی تشبیه شده مردم به آنها شده است. در جوک که به آن اشاره خواهد شد؛ کرونا به ارز 

 کردند. اند، کرونا را هم ناپدید می طور که چپاول گران ارز دولتی را ناپدید کرده است تا همان

 ."شد خود تو ایران ناپدید می کاش کرونا، ارز دولتی بود! خودبه ای" -

 کیفیت بودن تولیدات داخلی اشاره دارند. هایی که به بی جوک

 ."قط پراید بود تنگ شدهکه عامل مرگمون ف دلم برای وقتی" -
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تصورم از مرگم این بود که یا زلزله میاد زیر آوار میمونم یا سیل میاد منو میبره و یا  " -

کردم با یه ویروس قراره  وقت فکر نمی اینکه تو بهترین حالت با پراید میرم زیر یه تریلی هیچ

 ."بمیرم

 های خانوادگی ( جوک2

ترین مقوله یافته شده را تشکیل  امین خانوادگی بزرگها با مض های سیاسی، جوک بعد از جوک

ها شامل محتواهایی مانند کاهش روابط خانوادگی، رابطه مخدوش اعضای  داد. این جوک

های همسران/ فرزندان و والدین و... هستند که روابط درون خانواده  خانواده، افزایش جروبحث

زه با کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری ، ستاد مبار99دهند. در نوروز  ایرانی را نشان می

را اجرا کرد. بنابراین بیشتر از هر زمان دیگری  "مانیم در خانه می"طرح قرنطینه خانگی با شعار 

افراد خانواده در کنار یکدیگر بودند و تعامالت بیشتری نسبت به گذشته با یکدیگر داشتند. 

همسران اختصاص دارد. این بار معنایی را به های  ها به درگیری بخش اعظمی از این جوک

ها در یک وضعیت نابسامان  کند که همسران با یکدیگر تفاهم ندارند و خانواده خواننده القا می

 قرار دارند.

 فوری" -

 ."سال دوری و دوستی 99سال 

 ."بینی کردم بعد از قرنطینه نون توی دفتر ثبت طالقه من پیش" -

وشوهری در ایران از تلفات کرونا  شمار تلفات دعواهای زنوزارت بهداشت اعالم کرد:  " -

 ."پیشی گرفته است 

ترهای خانواده  هایی هستیم که باب شوخی با بزرگ های اخیر شاهد جوک در سال

عنوان افرادی مستبد، زورگو و  ها پدران به گونه جوک اند. در این خصوص پدران را گشوده به

گفتگوی میان اعضای خانواده بر مبنای تهدید و ارعاب و  شوند. منطق به تصویر کشیده می بی

 دهد. گسیخته نشان می آمیز است که روابط خانواده ایرانی را ازهم حتی توهین

 !بابام میگه دو تا پیشنهاد برات دارم" -

 کنی یا تو خونه تکونی کمک می

 ."زنم وزارت بهداشت یه مورد مشکوک به کرونا رو اطالع مِهدم  یا زنگ می

 امروز از حموم اومدم بیرون با حوله و موهای خیس" -

 بابام پرسید حموم بودی؟

 گفتم نه المپیک بودم تو رشته واترپلو مسابقه داشتیم
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 ."گفت یه مورد مشکوک به کرونا تو خونمونه  115زنگ زد 

 های منفعالنه ( جوک3

یا  و بخشی آگاهی ژیک،ایدئولو بار و داشته را مخاطب خنداندن جنبه صرفاً های منفعالنه جوک

های  های منفعالنه را جوک ( جوک1395سفیری و شهرزاد ) .گیرند برنمی در را خاصی سوگیری

کند که در آنها تیزی طنز به سمت فرد یا گروهی نشانه نرفته است.  ای قلمداد می کارانه محافظه

انی فعال و دارای های منفعالنه درباره فضای اجتماعی و موقعیت زم همچنین معتقدند که جوک

روند، در پی تغییر هنجار یا تثبیت حق یا اعتراض به  العمل نیستند، منافعی را نشانه نمی عکس

شود.  وضعیت نیستند و البته از سوی دیگر از موضعی مسئوالنه درباره وضعیت افراد گفته نمی

زیادی دارد  انگیزتر فاصله های بحث در آنها نوعی شادی آنی وجود دارد که از ژانر جوک

 (.95: 1395)سفیری و شهرزاد، 

 یه تست برای اینکه بفهمید ناقل هستید یا نه... روی زمین دراز بکشید" -

 سعی کنید به سمت چپ یا راست قل بخورید

 اگر قل نخوردید

 ."شما ناقلید 

 اگه کرونا منو کشت" -

 نگین خفاش سبب مرگش شد

 ."بگین بتمن خودش شخصاً اومد اینو کشت 

 های فردی ک( جو4

ها احساسات افراد مانند احساس ترس، اضطراب، ناامیدی و یأس و خستگی از رعایت  این جوک

 دهند. بهداشت در رابطه با بیماری را نشان می

 کرونا نگرفتم ولی یک بیماری بدتر گرفتم به اسم" -

 ."نکنه کرونا گرفتم -

ال نودونه تازه خبر خوب اینکه سال نودوهشت داره تموم میشه خبر بد اینکه س" -

 ."خواند با این روند بدبختی شروع بشه، چه شود؟؟ می

معاون وزیر بهداشت گفته حداقل تا یکی دو سال آینده کرونا با ما هست تو پاییز هم " -

همه رعایت بهداشت  سنگ زودتر بیاد، من دیگه حوصله این دوباره اوج میگیره، کاش شهاب

 ."رو ندارم
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 یدرمان-های بهداشتی ( جوک5

کند. در واقع مضامین بعضی از  ها رفتارهای بهداشتی افراد را بازتاب می این دسته از جوک

های  اند و به دستورالعمل دهند که گروهی از افراد بیماری را جدی گرفته ها نشان می جوک

صورت  که برای اینکه به بیماری دچار نشوند بهداشت را به طوری کنند به بهداشتی عمل می

 کنند. ای رعایت می نهوسواس گو

خورد و  خورد، ظهر دوغ می مورد داشتیم تو شرکت تا دیروز با لیوانی که صبح شیر می" -

 شد. عصر قهوه و چایی و دوباره چرخه استفاده ش از فردا شروع می

کنه میره، من از ویروس کرونا ممنونم  اآلن لیوانو میشوره می ذاره تو کمدش درو قفل می

 ."خیلیا یاد دادکه بهداشت رو به 

های نوروزی  کنند و به موضوع مسافرت ها رعایت بهداشت را به افراد توصیه می این جوک

 تأثیر نبودند. اشاره دارد که در گسترش بیماری بی

بعد از تموم شدن کرونا، کوپن سفر میدن، تعطیالت جبرانی میذارن، اصالً خودشون " -

 ."وطن بتمرگ تو خونه ات س هممیان دستتو میگیرن میبرن پارک و سینما. پ

 .": بتمرگ99: مرگ. سال 98سال " -

های دیگری وجود دارد که به عدم رعایت بهداشت و لجبازی افراد برای رعایت نکردن  جوک

 بهداشت اشاره دارد.

 امروز دو نفر که ماسک داشتن تو خیابون آشنا دراومدن؛ " -

 ."ماسکاشونو دراوردن، روبوسی کردن، دوباره ماسک زدن -

کنیم تا زنگ بزنه بعد با نعلبکی دوباره تیزش  بارمصرف رو انقد استفاده می ما تیغ یک" -

ساعت  8کنیم. شما میگی ماسک فیلتر دار رو فقط  کنیم و یه مدت دیگه استفاده می می

 "میمونیم استفاده کنیم؟

 ."تا دست دیگه هم قرض بگیرم چشمامو بمالونم 4اصن دوس دارم " -

ان فرهنگ خوددرمانی رواج دارد. معموالً ایرانیان به هنگام بیماری از مراجعه در میان ایرانی

کنند با داروهای سنتی و خانگی خود را درمان کنند. شاید  به پزشک خودداری کرده و سعی می

بتوان گفت یکی از دالیل گسترش این فرهنگ در میان مردم وضعیت اقتصادی آنها و هزینه 

 شلوغ بودن مراکز درمانی و تلف شدن زمان اشاره کرد.باالی درمان و همچنین 

 فوری" -

 واکسن کرونا پیدا شد
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 یک دانشمند ایرانی موفق بـه کشف واکسن بیماری کرونا شد.

ها و  گالب و آبلیمو رو با عسل مخلوط کنید. بعد قیمه رو بریزید تو ماستا و بمالید بـه دست

 ."بدنتون، چایی نبات هم فراموش نشه

 های اوقات فراغت ( جوک6

توجهی که از تحلیل محتوای جوک استخراج شد، چگونگی گذران  یکی از موضوعات جالب

تأمل است این بود که بیشتر این مضامین  اوقات فراغت افراد در دوران قرنطینه بود. آنچه قابل

این شامل خوردن و خوابیدن و انجام کارهای بیهوده توسط افراد در دوران قرنطینه بود. در 

 میان مضامین کمی در مورد کتاب خواندن و انجام کارهای دیگر مانند آشپزی نیز وجود دارد.

و این میانگین  11/78ای در ایران نشان داد که میانگین تنبلی مردم در ایران  نتایج مطالعه

(. ساعات مفید کار 122: 1390بود )جوادی یگانه و همکاران،  88/46در میان کشورهای جهان 

 .رسد ایران روزانه تا دو ساعت است؛ که میزان هفتگی آن به بیشتر از یازده ساعت نمی در

ساعت  72تا  54ساعت و در کره جنوبی به  60تا  40آنکه میزان کار هفتگی مفید در ژاپن  حال

(. عدم تمایل به درس خواندن در مدارس و 93: 1397آبادی و همکاران،  رسد )زارع شاه می

وری کارمندان، میزان باالى تماشاى تلویزیون در ایران  میزان کار ادارى و بهرهها،  دانشگاه

خوانی، تمایل زیاد به استخدام در دستگاه دولتى و عدم تمایل براى کسب تخصص  جای کتاب به

و مهارت و کارآفرینى، وجود تعطیلى فراوان ساالنه و... همگی نشان از رواج تنبلی اجتماعی در 

 (.109: 1391جوادی یگانه و فوالدیان، ایران دارد )

عالوه بر مصرف آب که در زمان کرونا چند برابر شد، مصرف آرد هم چندین برابر شد، " -

 "از بس نونو کیک پختین خودکفاها

 معلم: موضوع انشا" -

 تعطیالت عید را چگونه گذراندید؟

 آموز: دانش

 تعالی بسمه

کردیم، رختخواب را  ردیم، سفره را جمع میک کردیم، سفره را پهن می رختخواب را جمع می

 ."کردیم پهن می

 خوندم امروز داشتم کتاب می" -

 ."مامانم اومد گفت اون کتابو بذار کنار سرتو بکن تو گوشی ببین معلمت چی میگه

 بخاطر قرنطینه و از ترس کرونا  از بس تو خونه نشستم " -
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های سقف ناقص  نمون یکی از گلبری کرد برای خو سال پیش اونی که گچ 10تازه فهمیدم 

 ."زده کرونا بگیری اوس گچکار

 های جنسیتی ( جوک7

های جنسیتی و  هایی با محتوای جنسیتی هستند که بر مبنای برجسته کردن ویژگی جوک

گونه  (. در این32: 1395شوند )فرقانی و عبدی،  زنی در مورد یک جنسیت، ساخته می برچسب

گیرند. در  مایه طنز قرار می نمایی دست ی با اغراق و بزرگهای جنسیت ها، تفاوت از جوک

صورت جداگانه این  های جنسیتی جزء مقوالت اصلی هستند و یا به های بسیاری جوک پژوهش

های جنسیتی در ارتباط با بیماری کرونا  اند. اگرچه تعداد جوک ها موردبررسی قرار گرفته جوک

های آنها را مورد  شتند که زنان و دختران و ویژگیهایی وجود دا زیاد نبود اما بازهم جوک

 دادند. تمسخر قرار می

عنوان اسیران به  صورت مستقیم به این موضوع اشاره دارد که مردان به ها به در این جوک

دنبال راهی برای فرار از دست زنان هستند تا بتوانند راحت زندگی کنند. در مضمون این 

گیر  تر از بیماری همه شوند که حتی خطرناک معرفی می ها زنان موجودات خطرناکی جوک

« زنند غر می»کنند یا به اصالح  طور مداوم اعتراض می هستند و یا اشاره به این دارند که زنان به

 شوند. و با این کار باعث مرگ مردان می

 .سالم دوستان به پایگاه سالمت برای غربالگری وارد شوید" -

 .کنیدتون را وارد  کد ملی خانم

 .ها رو مثبت بزنید تمامی گزینه

تونین در این مدت نفس  تون را میبرن قرنطینه و می روز خانم 14از طرف اداره بهداشت 

 ... تون پیشدستی نکنه ولی مواظب باشین خانوم... راحتی بکشین

 ."چون من اآلن دارم از قرنطینه بهتون پیام میدم

 ."کرونا بگیر، زن نگیر" -

های قبلی را دارد و بیشتر به این موضوع اشاره  همان بار محتوایی جوک این جوک هم نیز

کس توانایی کنترل و مهار آنها را ندارد و شیوع این بیماری  دارد که زنان ولخرج هستند و هیچ

صرفاً  دهد که نشان می ایرانی زن از ای کلیشه شان شده است. در اینجا تصویری نشینی باعث خانه

 ارد.خرید را د دغدغه

 درددل جففففر با کرونا" -
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 .کرونا مردی واسه خودت بخدااا

 .فقط تو بودی که تونستی جلو این زنا رو بگیری نرن بازار این دم عیدی

 "ببینم میتونی یه کاری کنی برن خونه پدرشون؟

 اعتقادی های مذهبی/ ( جوک8

 در خصوص سازی جوک برای را راهی شیوع بیماری کرونا که داد نشان ها جوک محتوایی بررسی

ها بیشتر به این موضوع اشاره دارد که  کرد. محتوای این جوک باز و باورهای مذهبی اعتقادات

خداوند خواهان نابودی ایرانیان است. بنابراین جوک با مضامین اعتقادی و مذهبی اگرچه در 

اعتقادی و شان سبب بدبینی نسبت مسائل دینی و  شوند اما گسترش مدت باعث خنده می کوتاه

ها همان بار محتوایی  ای دیگر از جوک شود. از طرفی دسته ایجاد احساس رهاشدگی در افراد می

را دارند ولی در قالب شوخی با بزرگان دین هستند که باعث کاهش احترام این افراد و عادی 

 شود. جلوه دادن مقام و منزلتشان می

بار سیل یه بار زلزله یه بار...ولی دید فرستاد. مثال یه  تک بالهاشو می اوالً خدا تک" -

ها حمله کردن جنوب، کرونا تو  جواب نمیده ما سخت جون تر از این حرفاییم؛ االن ملخ

 ."مرکز، زلزله هم تو شمال غرب

اگه کرونا هم از پسمون برنیاد، دیگه خدا خودش میاد پایین، با کمربند میوفته " -

 ."دنبالمون

 زمان درست کننبه نظرم دانشمندا یه تونل " -

ی دو تا خفاشو حساب میکنم اینا رو  یکی رو بفرستن به حضرت نوح بگه من کرایه -

 ."سوار نکن، خیلی به صرفه تره

 گریزی در میان جامعه اشاره دارد. ای دیگر که به کاهش اعتقادات مذهبی و دین نمونه

 دو جور کرونا داریم" -

خطرناکه و همه رو می کشه و نسل و هاست که خیلی  یکی کرونایی که تو مسجد و هیئت

 شهر رو نابود می کنه.

یکی هم کرونایی که تو مهمونی و پارک و راه شمال و سفر تفریحیه که اصالً خطرناک 

 ."نیست، خیلی هم مهربونه! اصالً بهش میگن کروناز

 گیری بحث و نتیجه

ری کرونا در های منتشر شده در مورد بیما هدف از مطالعه حاضر، تحلیل محتوای جوک

آپ و تلگرام بود. محتواهای استخراج شده در هشت مقوله اصلی  های اجتماعی واتس شبکه
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های  های منفعالنه، جوک های خانوادگی، جوک های سیاسی/ اقتصادی، جوک شامل جوک

های  های جنسیتی و جوک های اوقات فراغت، جوک های بهداشتی/ درمانی، جوک فردی، جوک

شدند. اولین مقوله بزرگ که در پیوند با بیماری مطرح شد، مقوله سیاسی/ مذهبی قرار داده 

 مدیریت در مسئوالن دولتی و استهزاء مدیران ها به انتقاد و اقتصادی بود که محتوای جوک

از حادثه  مسئوالن برای مطرح کردن خود )استفاده گروهی از افراد مقابله با بیماری، سوءاستفاده

 مانند اقتصادی مسائل و بیان کردن طرفدار در انتخابات( ابزاری برای جمععنوان  به آمده پیش

اند.  بررسی های سیاسی از دو جنبه مثبت و منفی قابل احتکار اشاره داشتند. جوک و اختالس

ها دید انتقادی به عملکرد مسئوالن و مقامات کشوری دارند و به  ازلحاظ جنبه مثبت، این جوک

کنند و از طرفی نشان از  های ناقص آنها در قالب طنز اشاره می گیری مکارهای نادرست و تصمی

اعتمادی و کینه  آگاهی مردم از اوضاع کشور دارد. اما از لحاظ جنبه منفی، سبب گسترش بی

دهند، کاهش  تمامی مسئوالن حتی مسئوالنی که خالصانه وظایف خود را انجام می نسبت به

( 1389شوند. پارسائیان ) تفاوتی اجتماعی در جامعه می بی انسجام و همبستگی ملّی و افزایش

نیز به این  1398ماه سال  های در ارتباط با حادثه سیالب فروردین در تحلیل محتوای جوک

 اند. ها را تشکیل داده نتیجه رسید که مضامین سیاسی و انتقادی بیشترین محتوای جوک

های خانوادگی بود. معموالً  ه جوکدومین مقوله بزرگ که با بیماری پیوند داده شد

احترامی، بدگویی، فحاشی اعضای خانواده نسبت به  ها شامل تمسخر، بی مایه این جوک درون

کننده تغییرات اساسی در روابط درون خانواده هستند. در گذشته،  ها بیان یکدیگر بود. این جوک

ای که در درون آن چند نسل با  خانواده در ایران از نوع خانواده گسترده بود، یعنی خانواده

کردند و پدر در رأس قدرت بود. اما با گذشت زمان و تغییرات اجتماعی  یکدیگر زندگی می

ها متشکل از زن  ای تغییر یافت. این خانواده ها از گسترده به خانواده هسته ناگزیر شکل خانواده

( و الزاماً پدر در رأس قدرت 1389و شوهر و احتماالً فرزند یا فرزندانی هستند )ساروخانی، 

شود. پدران برای  های خانوادگی قدرت پدر به چالش کشیده می خانواده قرار ندارد. در جوک

منطق  حفظ قدرت خود و وادار کردن اعضای خانواده به اطالعت از خود، موجوداتی ظالم و بی

ها  در این جوک شوند. همچنین ناسازگاری و عدم رضایت همسران از یکدیگر نشان داده می

 شد. دیده می

ها صرفاً برای  های منفعالنه قرار دارند. این جوک های خانوادگی، جوک در کنار جوک

کند ناشناس است، اما در  ها را تولید می شوند. اگرچه کسی که این جوک خندیدن مطرح می
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درگیر بیماری اند و یا  داده وطنان عضوی از خانواده خود را ازدست شرایطی که بسیاری از هم

زنند. بنابراین اگرچه آنها سوگیری  ها دست می اند که به بازتولید جوک هستند، افراد جامعه

توانند زنگ  های منفعالنه می (، جوک1395خاصی ندارند اما به گفته سفیری و شهرزاد )

ایران بود که بیماری کرونا در  1389تفاوتی اجتماعی باشند. اواخر سال  هشداری برای شیوع بی

گیر بودن و عدم درمان قطعی این بیماری سبب استرس و به  شیوع پیدا کرد. ناشناختگی، همه

خوبی بیانگر  دنبال آن اضطراب و ترس در اکثریت مردم شده است که مقوله احساسات فردی به

العمل افراد در مقابله با این  دهنده عکس ها با مضامین بهداشتی نشان این موضوع است. جوک

دهند: گروه اول کسانی که بهداشت  ها دو گروه از افراد جامعه را نشان می اند. این جوک ماریبی

کنند و دوم کسانی که بهداشت را رعایت  کنند و آن را به دیگران هم توصیه می را رعایت می

 دهند. نکرده و لجبازی و سرسختی از خود نشان می

وط به اوقات فراغت افراد در دوران قرنطینه توجه این پژوهش مقوله مرب یکی از نتایج قابل

ها بیشتر شامل مضامین تنبلی و بیکاری و انجام کارهای بیهوده بودند. در این مقوله  بود. جوک

های باارزشی مانند کتاب خواندن اشاره شده بود. اما دلیل این تنبلی  ها کمتر به فعالیت از جوک

وع اجتماعی ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. در چیست؟ تنبلی چه از نوع فردی و چه از ن

خیالی در بین ایرانیان رواج یافته و در حال گسترش است. حتی  فرهنگی اشتباه که با عنوان بی

مثال کرویس  عنوان اند. به بعضی از سفرنامه نویسان غربی نیز به این ویژگی ایرانیان اشاره کرده

ع تنبل و شل هستند و درنتیجه هیچ حرص و این مردم بالطب»نویسد:  در سفرنامه خود می

یا پوالک آسوده طلبی را ویژگی عادی غالب «. رغبتی به اختراعات و اکتشافات تازه ندارند

ایرانی را اگر به حال خود بگذارید بیشتر به آسودن »نویسد:  ایرانیان ذکر کرده و چنین می

االیام وجود داشته و باید  رانیان از قدیم(. بنابراین تنبلی در ای619: 1392)فضائلی، « رغبت دارد

 های اساسی کشف کرد. حل برای حل این آسیب راه

های مذهبی مقوالت کوچکی را به خود اختصاص دادند.  های جنسیتی و جوک جوک

های جنسیتی در  های جنسیتی صورت گرفته است. جوک مطالعات بسیاری با موضوع جوک

؛ ستاره 1398؛ پارسائیان، 1399)رضی پور و همکاران، مطالعه حاضر، همچون مطالعات قبلی 

ها بر  ای و منفی از زن ایرانی نشان دادند. این جوک ( تصویر کلیشه1396سهیلی و همکاران، 

های  ( کلیشه2001) 1اند. هیلمن های جنسیتی موجود در جامعه شکل گرفته مبنای کلیشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Hillman 
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کند که این باورها نسبت  ردان تعریف میجنسیتی را باور به صفات ویژه مشترک بین زنان و م

(. معموالً در جامعه صفاتی مانند پرحرفی، 66: 1394به تغییر بسیار مقاومند )گروسی، 

ها در پیوند با بیماری  شود که در مضامین جوک ولخرجی، حسادت و... به زنان نسبت داده می

. گله و شکایت از خداوند، های مذهبی بودند ای جوک اند. آخرین مقوله کرونا قابل مشاهده

ها زیاد  های مذهبی و... از مضامین این مقوله بودند. اگرچه تعداد این جوک تمسخر شخصیت

رنگ شدن حرمت امور مذهبی در  نبودند اما نشان از کاهش باورهای مذهبی و اعتقادی و کم

 بین مردم است.

توان نتیجه گرفت  یماری میهای مطرح شده در ارتباط با ب با توجه به تحلیل محتوای جوک

تر  طور که پیش شوند. همان های سیاه محسوب می ها، جزء جوک که بخش بزرگی از این جوک

 ناآگاهانه، یا آگاهانه بلکه نیست؛ های سیاه صرفاً هدف خنداندن مخاطب بیان شد، در جوک

طیف  ها، جوک عنو شود. این مبدل می ها فرهنگ و ها هویت شخصیت، ترور برای ابزاری به خنده

رفتارهایی  کنند و با وسیعی از احساسات مانند شوک، انزجار، شرم، شادی را در افراد بیدار می

دهند. گوبانوف و  می آزار را افراد معایب و... روح و هویت بزرگ کردن مانند تحقیر، کودن نمایی،

بتدا باعث خنده ( معتقدند که جوک سیاه در مورد مشکالت مهم اجتماعی، ا2018) 1همکاران

شوخی با بیماری کرونا اگرچه از جهاتی  .دهد تفاوتی سوق می شود اما جامعه را به سمت بی می

های زیاد  شود، اما شوخی سبب کاهش تنش روانی ایجاد شده حاصل از این بیماری در افراد می

عضوی از  اند یا شود که با این بیماری درگیر بوده با آن، باعث آسیب روحی به افرادی می

اهمیت جلوه دادن  ها با بی اند. از طرفی دیگر، این جوک داده خانواده خود را در اثر این ازدست

 کنند. بیماری؛ حساسیت مردم را به آن کم می

های متولی فرهنگ از طریق همکاری با یکدیگر و  شود که سازمان در نهایت پیشنهاد می

های  ی را در سطح جامعه به وجود آورند که جوکها و فضای مجازی این آگاه همکاری با رسانه

شوند، اما ممکن است تأثیرات  ای می پیرامون حوادث تلخ اگرچه باعث خنده و شادی لحظه

سازی به مردم جامعه آموزش داده شود  مخربی بر روحیه افراد داشته باشند. بنابراین با فرهنگ

 شان دهند.ها توجه بیشتری از خود ن تا در بازتولید و نشر جوک

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gubanov et al 
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