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  کرونا ویروس با مرتبط يها جوك یشناخت جامعه تحلیل

  )تلگرام اجتماعی ۀشبک درشده  مبادله يها جوك بر دیتأک با(

  

  1پور رضی پرنیا

  

  )26/09/99، تاریخ پذیرش 01/05/99(تاریخ دریافت 

  

 چکیده

 ي مرتبط با ویروس کروناها جوكی شناخت جامعهتحلیل  هدف بارو  پژوهش پیش

در  شده مطرحتوجه به مسائل اجتماعی  .شده استدر شبکۀ اجتماعی تلگرام انجام 

عقاید و  ي مرتبط با ویروس کرونا، راهی مناسب براي شناخت افکار وها جوكمحتواي 

گیري از با بهره پژوهش نیا افراد جامعه در مورد این ویروس منحوس است.  واکنش

هاي پیشین و انتخاب مقوالت مناسب انجام شده کیبی و مروري بر پژوهشتر   رویکرد

 ها از روش تحلیل محتواياست. پژوهش حاضر به دلیل بررسی در محتواي جوك

شده در شبکۀ اجتماعی تلگرام  ردوبدلهاي کیفی بهره گرفته و جامعۀ آماري آن جوك

متون اجتماعی پرطرفدار  انعنو  به ها جوكدهد که است. نتایج این پژوهش نشان می

بسیاري  در شرایط بحرانی نظیر شیوع ویروس کرونا دنتوان یم هستند که داراي قابلیتی

تا مسائل کالنی  و بهداشتی و اجتماعی همچون روابط خانوادگی از مسائل فردي

  قرار دهند. توجه موردو  را انعکاس سیاست اقتصاد و همچون

 ی، جوك، شبکۀ تلگرام، ویروس کرونا.ناختش جامعه تحلیل کلیدي: يهاواژه
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  مقدمه و بیان مسئله

 2021سال  تا و 2019 است که از اواخر سال یکی از حوادث بسیار مهمی کرونا ویروس

است. این بیماري براي اولین بار در کشور  کرده خودمیالدي اکثر کشورهاي جهان را درگیر 

فردي و اجتماعی  شیوع این بیماري مسائل همتأسفانشناسایی شد.  1و در شهر ووهان چین

 مشکالت اجتماعی رکود اقتصادي و ترس و انزوا،   احساس تهدید سالمتی افراد، رینظمختلفی 

ظاهر شدن این بیماري  رسد یمبه نظر  واقع دراست.  متعددي را براي کل جهان در پی داشته

 در عصر حاضر روابط میانراکه چآن است  و مخاطرات 2شدن ی جهاندر سطح جهانی از تبعات 

کشورها در نظر گرفت.   تمایزي براي توان ینمبه هم وابسته شده که دیگر  چنان آنکشورها 

 عنوان  بهي آن در سراسر جهان ریگ ههمویروس کرونا در کشور چین و  عدم کنترل شیوع و

 اي مختلفدر کشوره ترس و تنهایی و تشویش اذهان عمومی   احساس بحرانی جهانی موجب

مسائل  شده است. گسترش این بیماري در ایران نیز مخاطرات جدیدي را پدید آورده است.

فردي و اجتماعی، و عدم  یتفاوت یبتوجه و عدم رعایت مسائل بهداشتی،  مهمی همچون عدم

  ي آن در سطح وسیعی از جامعه شده است.ریگ همهمدیریت بحران، منجر به 

ي با شمار یب يها جوك ویروس کرونا که با شیوع گر این استدی تیاهم حائزیکی از نکات 

شبکۀ اجتماعی تلگرام در حال  جمله از ي مختلف اجتماعیها شبکهدر  محتواي این بیماري

ي ها یژگیو. یکی از دهد یمی آن را نشان شناخت جامعهاست که ضرورت بررسی  انتشار و مبادله

در  توان یم که يطور  بهوقایع اجتماعی است  ضاع واو با توجه به بودن آن روز ها به جوكمهم 

 جمله ازي اجتماعی را نسبت به مسائل روزمره ها واکنشو  ها کنشمحتواي آن بسیاري از 

 ها جوك در محتواي ویروس کرونا مشاهده کرد. در نظر محققان آمیخته شدن مسائل اجتماعی

 3در نظر فروید .شود یمر روانی در افراد کاهش فشا کاهد و منجر به از بار هیجانی این مسائل می

 تیاهمکه  شوند یمناخودآگاه ذهن محسوب  سیستم دفاعی بخشی از ها فهیلطشوخی و  3فروید

  ).1905فروید، دارند (  عهدهي انرژي روانی بر رهاسازفراوانی در 

با ویروس کرونا در پی  ي مرتبطها جوكبا بررسی  ، این پژوهششد گفته آنچهبا توجه به 

چیست؟ در محتواي این ها  جوكاین نوع  از بیان هدف زیر پاسخ دهد: سؤاالتست به آن ا

  است؟ شده  اشارهبه چه مسائل اجتماعی  ها جوك

  

_______________________________________________________ 
1. Wuhan 
2. globalization 
3. Sigmund Freud 
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  مبانی نظري و چارچوب مفهومی

و  شدهدارد: خنده نوعی آزاد شدن انرژي عصبی ذخیره عقیده 2اسپنسر 1نظریۀ رهایی

 موردترین روش براي تخلیۀ این انرژي است که  مناسبکاذب در افراد است. در باور او، خنده 

  ).1987، 3است (موریل اجتماع رشیپذ

ۀ خنده واسط  بهي که انرژعقیده دارد:  4ارتباطش با ناخودآگاه ها ولطیفهفروید در کتاب 

باور او این انرژي کاذب و ناشی از احساسات سرکوب بخش است. چراکه درگردد لذتآزاد می

داند او لطیفه را نوعی واکنش دفاعیِ بخش ناخودآگاه ذهن می در طول زمان است.افراد  شدة

ها و 5 شدة ذهن است. به عقیدة او، خودانگیزهکه اهمیت آن در رها شدن انرژي روانی سرکوب

اَشکالِ شوخی نظیر جوك  صورت  بهشده است سرکوب  ماتمحرّ صورت  به آنچهها یا ناکامی

جوك راهی براي کاهش فشار ناشی از «کند: فروید در ادامه بیان می شود. دوباره آزاد می

شدة بیشتري داشته باشد، بیشتر اي که احساسات سرکوبسرکوب احساسات است و هر جامعه

ترین کارکرد طنز، وي مهم نظر ازبنابراین  ).1905(فروید، » طرفدار جوك و طنز هستند

نظر او طنزپرداز با تولید اثر طنزآمیز، و مخاطبان طنز در  در واقع رسیدن به آرامش روانی است.

 به دهند.واکنش نشان می ها تیو محرومها با واکنش در برابر شرایط اجتماعی، به عقده

  ة روحی است.آزاردهندبر این باور است که طنز راهی براي تخلیۀ مشکالت  ی این نظریهطورکل 

از قاب و ساختار خود  در زمان شوخی، فردبر اساس این نظریه : 6نظریۀ ساختار (قاب)

اي که نقش و مرتبۀ گونهآورد، به را به تعلیق درمی کند و گفتمان رسمی جامعهتخطی می

رود. شود و مسئولیت در برابر عقاید و نگرش رسمی از بین میاجتماعی افراد نادیده گرفته می

تواند انتقاد کند. ترس می   بدون کننده، خارج از گفتمان رسمی جامعه، در واقع فرد شوخی

کننده اجازه دارد حس و مرتبۀ افراد را به چالش  داند که فرد شوخیداگالس شوخی را آدابی می

هاي اجتماعی و انواع شوخی وجود دارد و از بکشد. در عقیدة او ارتباط انکارناشدنی بین فرهنگ

 نظر از نقش دارد. اع شوخیانو این نظر نگرش اجتماعی در تمام سطوح در فهم و درك

است آنچه در بررسی طنز مهم است رابطۀ ساختار اجتماعی و تجربۀ ذهنی افراد  7داگالس

  ).75: 1399ترکمان ،    پور ،رحمانی فیروزجاء و رضی(

_______________________________________________________ 
1. relief theory 
2. Herbert Spencer 
3. John Morreall 
4. Der Weit und Seine Beziehcng Zum Unbewussten 
5. ego 
6. frame theory 
7. Mary Douglas 
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هاي مؤثر در تحلیل انواع شوخی و طنز توان یکی از تئوريرا می 1نظریۀ ناهماهنگی

 3تأمالتی در مورد خندهکتاب  در 2وسط فرانسیس هاچیسنت در ابتدا تئوري دانست. این

دو نگرش نسبت به یک پدیده باعث خنده خواهد  زمان همگذاري شد. به عقیدة او، تمایز  پایه

هایی است که کنجکاوي ما را خندیم مانند داستاني که به آن میامور 4شد. در نگرش کانت

ه نتیجۀ منطقی در پایان داستان هستیم، نتیجۀ که به دنبال رسیدن بکند: در حالی تحریک می

 شود (ماریال،گردد، و این موجب خنده میانتظار منجر به غافلگیر شدن فرد میغیرقابل 

عقیده دارد که هر بیانی که در آن ناسازگاري باشد،  نیز 5باره شوپنهاور). دراین40: 1393

ذهنی و مشاهدة واقعی  هماهنگی بین مفهومتواند از درك ناآمیز خواهد بود؛ این خنده می خنده

ربط بودن، ي معادل بیناسازگار 7). در نظر پل مگی236: 1991، 6حاصل شود (راسکین و آتاردو

کند چیزهاي غیرمنتظره و معنی بودن و عدم توازن است و در ادامه بیان میی، بیمسخرگ

). 45: 1392 روند (موریل،مار می، جزئی از تئوري ناهماهنگی به ششده و اغراقخارج از موضوع 

  گیرد.طور کلی در این دیدگاه شوخی از دیدن یا احساس تضاد و عدم توازن سرچشمه میبه 

جوك در رابطۀ کنش متقابل  انواع شوخی نظیر دهد کهنشان می٨نظریۀ مذاکرة اجتماعی

واقعیت  عنوان  بهمتن ادبی بلکه  عنوان  بهتنها  گیرد. در این دیدگاه شوخی نهشکل می

شود که شامل موقعیت افراد و تعامل میان افراد است. این نظریه بر این  اجتماعی پنداشته می

 عنوان  بهشود و حداقل نیاز به یک شریک تنهایی ساخته نمینکته تأکید دارد که جوك به

اي به نام ه) در مقال1983( ٩شنونده دارد و این امر مبین اجتماعی بودن آن است. زیجدروِلد

نظر  از پردازد.می به بررسی دقیقی در مورد شوخی» ها و ارتباطشان با واقعیت اجتماعیجوك«

انعکاسی از مسائل روزمره هستند. زیجدرولد بر این باور است که شوخی اصول و  ها جوكاو 

یق شوخی از طر ١٠پاولکند. به عقیدة قواعد حاکم بر بسیاري از تعامالت اجتماعی را آشکار می

هاي اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر شود بلکه بسیاري از ارزشها کنترل میتنها نابهنجارينه

  ).1983زیجدرولد، (گیرد قرار می

_______________________________________________________ 
1. incongruity theory 
2. Francis Hutcheson 
3 Thoughts on Laughter 
4. Immanuel Kant 
5. Arthur Schopenhauer 
6. Raskin & Attardo 
7. Paul Edward McGhee 
8 social negotiation theory 
9 Anton C. Zijderveld 
10

 Chris Powell 



  هاي مرتبط با ویروس کرونا ... شناختی جوك تحلیل جامعه

115  

 یاجتماع ةمذاکر و ی،ناهماهنگ ،(قاب) ساختار ،ییرها يها هینظر یحاضر با بررس پژوهش

ها  جوكدرواقع  گیرند. اوتی نشئت میي متفها علتدالیل و  از ها جوكرسد که  به این باور می

یا دو  انیم ی، انتقاد، درك ناهماهنگي روانیانرژ یۀتخلابزاري در جهت  عنوان  به مکن استم

  .دنباشمناسب کنش متقابل  يریگ و شکل ،دهیپدچند 

  

  جوك کارکردهاي

وند. شاي از اجتماع محسوب میفرآورده عنوان  به ها جوك: از این منظر کارکرد اجتماعی

باره شوند و بازگوکنندة بسیاري از مسائل اجتماعی هستند. دراین توسط اجتماع ساخته می

تنها براي تمسخر نیست، بلکه خود شامل طبعی اجتماعی نهعقیده دارد که شوخ 1دیویس

 2ناکمیکر به تعبیر ).1990دیویس، است ( بسیاري از مسائل اجتماعی و محیطی و قومیتی

ي بسیاري از احساسات درونی افراد همانند پرخاشگري و نفرت و خشم طنز اجتماعی حاو

این نوع خندیدن یک نوع  3). در نظر برگسون2009کریکمان، (نسبت به مسائل اجتماعی است 

ها  جوكاو عقیده دارد که  هاي است که باید اصالح شود.ژست اجتماعی نسبت به نابهنجاري

  ).1911برگسون، ( شود یمو نادرست  موجب تمایز بین رفتار اجتماعیِ درست

هاي نوعی انتقاد غیرمستقیم به مسائل و آسیب ها جوكطور کلی کارکرد اجتماعی  به 

ها، بسیاري از مسائل فردي و اجتماعی اجتماعی با چاشنی خنده است که با اصالح این آسیب

  گردند.بازسازي می

طرف تعامل طرف دیگر  که یک هدف از این نوع شوخی و جوك این استکارکرد دفاعی: 

از  دست یابد. این نوع برتري ذهنی را در موقعیت نامطلوب روانی قرار دهد و از این طریق به

ي از جوك در شرایط ناگوار است. ریگ بهره شوخی متشکل از ابعاد نظامی و سیاسی و قومی و

اقلیت باشند، و شود که اکثریت زیر سلطۀ اشکال سیاسی و نظامی شوخی زمانی ایجاد می

  )1397پور، ی(رضگیرند اقلیت، بخش عظیمی از قدرت و ثروت و منافع جامعه را در دست

واکنش اجتماعی نسبت به اقلیتی است که قدرت  ها جوكاین نوع از  کارکرد سیاسی:

سیاسی جامعه را در دست دارند و همراه است با خشمی اجتماعی نسبت به صاحبان قدرت و 

کنند. حوزة هایی را به جامعه تحمیل می ا وضع قوانین و مقررات، محدودیتنهادهایی که ب

شود. میزان ترین مراتب هرم قدرت سیاسی را شامل میسیاسی از باالترین تا پایین يها جوك

_______________________________________________________ 
1 Christie Davies 
2. Arvo Krikmann 
3 Henri Bergson 
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نوع از جوك، تابع شرایط سیاسی و مقتضیات زمانی آن  مستقیم یا غیرمستقیم بودن زبان این

شوخی و جوك  نکتۀ اساسی در«باره عقیده دارد: دراین 1یکاگوشناسی ش است. مکتب جامعه

مؤلفان یا سازندگان آن نیست؛ بلکه ماهیت اعتراض اجتماعی و سیاسی و چگونگی ارائۀ آن 

  ).37: 1387پور، آرین(» است

طبعی در مواقع خطر و بحران  این نوع شوخکارکرد جوك در شرایط ناگوار و سخت: 

اي که در  براي بازسازي روحیه کاربرد فراوانی دارد. براي مثال فرماندهترس و    براي غلبه بر

در صدد کاهش فشار روحی سربازانش است.  کند،جوك تعریف می میدان جنگ براي سربازانش

ترغیب به خنده حتی در بدترین شرایط و لحظات داراي    شوخی و 2به عقیدة دمیتري لیخاچف

داراي کارکرد اجتماعی مثبت هستند  ها جوكاز منظر دفاعی  طورکلی به .فایده و کارکرد است

شوند. به پذیر، نوعی ابزار کارآمد براي نقد اجتماعی محسوب میها و اقشار آسیبو براي گروه

  ).12: 1381 ،4طنز آخرین مرحلۀ نقد است (پالرد 3گفتۀ چرنیشفسکی

هاي مختلف از قبیل فرهنگ بشري در عرصه با توجه به دستاوردهاي کارکرد فرهنگی:

توان اذعان داشت که عناصر فرهنگی در طول زمان سرایی، و طنز، میشعر، موسیقی، داستان

یکی از عناصر  عنوان  بهشوند. شوخی و اشکال مختلف آن نظیر جوك نیز تولید و انباشته می

شوند  میضرورت اجتماعی تولید  حسب برها  کنند. جوكاي پیروي میفرهنگی از چنین قاعده

مجموعۀ  شود. سپس از طریق فرایند انباشتی به شکل مرور زمان بر تعداد آنها افزوده می و به 

شود. جوك انعکاس اي معین نمودار میفرد جامعه فرهنگی و متن فرهنگی خاص و منحصر به 

  فرهنگیِ اضطراب و اشتغاالت ذهنی است.

براي شکل دادن به نمادهاي عمومی  مشابهها داراي تمایالت  عقیده دارد تمام انسان 5یونگ

ها و رؤیاها و فرهنگ عامیانۀ مردم ناخودآگاه در اسطوره صورت  بههستند. در باور او این نمادها 

شدن و تکرار هستند. طبق نظر یونگ طنز داراي آیند و پیوسته در حال ساخته به نمایش درمی

  ).1397پور،  رضی(خاستگاه جمعی و فرهنگی مشترك است 

طبعی در درون سنن فرهنگی  شوخ تیاهم، به »طبعی و خندهشوخ«نیز در مقالۀ  6فالگل

، 1راپ(داند مکانیسم دفاعی در برابر تابوها و ممنوعیت فرهنگی می عنوان  بهتأکید دارد و آن را 

1951.(  

_______________________________________________________ 
1. Chicago school 
2. Dmitry Sergeyevich Likhachov 
3. Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky 
4. Arthur Pollard 
5. Carl Gustav Jung 
6. D. Flagel 



  هاي مرتبط با ویروس کرونا ... شناختی جوك تحلیل جامعه

117  

ي هادر بسیاري از عناصر فرهنگ همانند ارزش ها جوكتوان نتیجه گرفت طور کلی می به

 شوند.ها، و نمادها متجلّی میو رسوم، قوانین، نگرشهاي قومی، آداب فرهنگی، هنجارها، شیوه

امتیاز ویژة جوك، در بعد ارتباطی آن است و به دلیل ماهیتی که دارد، کارکرد ارتباطی: 

یان به ب تواندکنشی آزادانه می عنوان  بهلذا  گیرد.می  قرار سانسور و محدودیتکمتر دچار 

آنچه ارتباطات انسانی را دچار  بسیاري از مسائل و عقاید بپردازد. در واقع این نوع از شوخی،

کوبد و تالش در برافراشتن نقاب می کند، درهمصداقتی میتحریف، ازخودبیگانگی، تزویر، و بی

 شود.کند و موجب گسترش دامنۀ آزادي و حقیقت میپوشانندة حقیقت می

بخش است. او این اي که در شوخی هست حاوي تجربۀ آزادي ارد خندهعقیده د 2هابرماس

آمیز دهد از شرایط مخاطرهداند و عقیده دارد شوخی به ما اجازه میخنده را نوعی آرامش می

  ).312 :1387 ،3به نقل کانرتون 1970ي از رشد آگاهی برسیم (هابرماس، بگذریم و به مرحله

دیدگاه به این نکته اشاره دارد که در شوخی بسیاري  اینکارکرد خصوصی و خانوادگی: 

شود. این استهزا از مسائل پنهانی و خصوصی خانوادگی با زبان طنزگونه به تمسخر کشیده می

پروایی خود عیب همراه با آشکار شدن بسیاري از روابط درون خانواده است. اگرچه این بی

 وتیال از ساختار قدرت در خانواده باشد.ولی ممکن است موجب آگاهی بیشتر  شودمی محسوب
کند. به عقیدة او در  روابط روابط دوتایی یاد می  عنوان  بهطبعی را  روابط خاصی در شوخ4

  ).1397پور،  رضیگردد (آمیز میان افراد رد و بدل میدوتایی تا حد زیادي شوخی توهین

ترکیبی    است از رویکردتر سعی شده جانبه و دقیق در پژوهش حاضر براي بررسی همه

 مناسب بهره گرفته شود. لذا محقق بر اساس رویکردهاي نظري مقوالت مناسب را استخراج

جوك پرداخته است. از سوي دیگر مقالۀ حاضر این فرض را  لیتحل و  هیتجزکرده و سپس به 

ی، از منظر گویك عالوه بر سرگرمی و بذلهجو جمله از 5مد نظر قرار داده است که انواع شوخی

                                                                                                                                               
1. Albert Rapp 
2. Jürgen Habermas 
3. Paul James Connerton 
4. Oring Eliott(2004)  

 يبه معنا ينظر لغو طنز از«و جوك دارد.   ، مطایبه، لودگی، لطیفه،مانند طنز، هجو، هزل یانواع متفاوت یشوخ. 5

 یگفتن و به استهزا از کس رموز به سخن کردن، بیع دن،یخند یکس مسخره کردن، طعنه زدن، سرزنش کردن، بر

 طنز«شده   طنز نوشته ةهم دربار فرهنگ سخندر  ).1576 :1382 ن،ی(مع »سخن گفتن و ناز کردن آمده است

گیرد و هدف آن اصالح رفتار بیان ادبی از شعر یا نثر است که عیب فردي و اجتماعی مورد تمسخر قرار میي   شیوه

  .)807 :1387(انوري، » بشري است

گاه که  بیان کردن زيآمی و به شیوة خنده نظم یا نثر عبارت است از معایب کسی یا گروهی و یا چیزي را به « هجو

  ). 19 :1380، يگرمارود يموسو( »با دشنام و سخنان تند همراه باشدتواند  می
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ي جوك به آن کارکردهاشناختی نیز داراي کارکردهاي متفاوتی است، که در بحث جامعه

  .پرداخته شد

  

 پژوهش ۀپیشین

هر تحقیق علمی باید با آگاهی از تحقیقات پیشین و مرور آنها انجام گیرد تا محقق با شناخت 

ن را مشخص کند (کیوي و هاي این تحقیقات آگاهی خود را تعریف و ابعاد آ نتایج و یافته

ترین مطالعات داخلی و خارجی درصدد  ). لذا پژوهش حاضر با بررسی مرتبط36: 1،1384کامپنهود

  تر نسبت به موضوع پژوهش است. شناخت جامع

طنـز در  «عنـوان  ) استاد دانشگاه بغداد، در پژوهشی تحـت  2019( 2خانم دکتر نوال فاضل عباس

معتقـد   محقـق این  است. ها انسان رد طنز عنصر مشترك تعامل میانعقیده دا» ي تلویزیونیها شینما

 شـرایط  و بحـث  مـورد  و موضـوع  شـوندگان  مصـاحبه و  است عوامل متعددي همچون عملکرد مجري

  ي دارد.ادیاثر زي طنز تلویزیونی ها شینماگفتمان در  تیفیبر کمحیطی، 

و شـوخی بـر میـزان جنایـت و     طنـز   ریتـأث «عنوان ) در پژوهشی با 2018( 3ساندبرخ و توتنگس

عقیـده دارنـد تحلیـل طنـز بـراي زنـدگی اجتمـاعی         »شهري نینش هیحاشاهمیت آن براي جمعیت 

 صـدد  در. ساندبرخ و تـوتنگس  شود یمنادیده گرفته  تیو جناضروري است، اما اغلب در مطالعۀ جرم 

                                                                                                                                               
(ستوده، » شود که براي خوشمزگی و خندانیدن دیگران بیان میاست ارزش  هزل سخنی بیهوده و بی«از طرفی 

1381: 190.(  

و از کلمات  ردیگ یمبه خود  تر میمالل شکلی وقتی هز درواقعی است. مزگ خوشمزاح و  در لغت به معنیمطایبه: 

 .شود یم، مطایبه نامیده شود یمرکیک پالوده 

 از طرفی دهخدا عقیده دارد. ترجمه شده است   مسخرگیو  مزاحو  ظرافت نامۀ دهخدا  به معناي : در لغتلودگی

خود و دیگران لودگی  که مسخره کارش چون شغلی است و لوده تنها براي لذت فرق لودگی و مسخرگی آن است

  .کند می

  وگو است. داستان و همراه با گفت صورت  به معموالًاست و  آور خندهسخنی کوتاه و  لطیفه:

 یختگی. قرابت و آمرود به شمار می جامعه روزمرةاز فرهنگ  یبخشاست که به عنوان  ی و عامیانهادب یفرم: جوك

 یاجتماع متون نیروزتر هاز ب یکیها  گفت جوك توان یست که ما يا گونه  به یاجتماع طیو شرا اوضاعها با  جوك

با توجه  ریاخ يها. در سالکرد مشاهده را روزمره یاجتماعمسائل  از یانعکاس شود در محتواي آن یم که هستند

 ی نظیر تلگراماجتماع يهاها در شبکه کاربرد جوك شیشاهد افزا ،يمجاز يفضا جادیو ا يفنّاور شرفتیبه پ

  .ه شده استآن پرداخت یپژوهش به بررس نیکه در ا ،میهست
1. Luc Van Campenhoudt & Raymond Quivy 
2. Nawal Fadhil Abbas 
3. Sveinung Sandberg and Sébastien Tutenges 
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ـ    عنـوان   به تواند یمچگونه  آن هستند نشان دهند که طنز و  راي انتقـاد از مسـئوالن  ابـزاري کارآمـد ب

 تـر  جـامع براي دستیابی بـه درك   آنهاکمک کند. در نظر  نینش هیحاشافراد  اجتماعی يدردهاکاهش 

شـده در بـین افـراد     ردوبـدل باید بیشتر به شـوخی   آنهاو دنیاي اجتماعی  نینش هیحاشزندگی افراد  از

  توجه کرد.

عقیـده دارد  » از پوسـترهاي سـبک طنـز   اسـتفاده  «) در پژوهشی تحت عنـوان  2018( 1دارنهوفر

کننـد.  کیفی به خود جلب مـی  قاتیدر تحقي را ا ندهیفزاهاي بصري از جمله تصاویر طنز، توجه روش

هـاي اجتمـاعی   فهمـی از داده در حقیقت اشکال مختلف شوخی از جمله کمدي شـکل بسـیار قابـل    

درواقع محقق این پژوهش معتقـد اسـت   هستند. هدف از این تحقیق دریافت بازخورد اولیۀ افراد بود. 

هـاي اجتمـاعی   نظر بسیار مـؤثر هسـتند و در نتیجـه بحـث    از شوخی براي بحث و تبادل  که این نوع

  دهند.ترویج می   را

بـه   »رابطۀ بیان جوك و احساسـات عـاطفی  «) در پژوهشی تحت عنوان 2017و همکاران ( 2تیان

هـاي طنـز، در هنگـام    با نمـایش کاراکترهـا و کـارتون    اند. هدف مطالعه این است کهتحقیق پرداخته

ی قـرار دهنـد. نتـایج ایـن پـژوهش      بررسـ  موردتصویربرداري مغناطیسی، پایۀ عصبی و درك افراد را 

 شود. هاي مغز میدهد که بیان جوك باعث فعال شدن بیشتر سلول نشان می

بـه  » انواع مختلف جوكهاي جنسیتی در تحلیل تفاوت«) در پژوهشی تحت عنوان 2016( 3چان

هـاي مختلـف و واکـنش    هاي میان جنسیتتحقیق پرداخته است. هدف این مطالعه، شناسایی تفاوت

دهد فعالیت مغز بر اسـاس جنسـیت   هاي این پژوهش نشان میآنها در برابر شنیدن جوك است. یافته

  در هنگام شنیدن جوك متفاوت است.

ي آن بـا توجـه بـه    هـا  تیمحـدود جـوك و  «ان تحـت عنـو   در پژوهشی )2016( 4میلنر دیویس

عقیده دارد کـه نـیش انتقـادي     »استرالیا و ژاپن و جمهوري خلق چین مطالعات موردي از کشورهاي

طنز بـا توجـه بـه     ةمحدودکننداست که عوامل  معتقداست. محقق  شتریبطنز از سایر اشکال شوخی 

ي موجـود در  هـا  جوكبا بررسی تطبیقی پژوهش  این درواقع فرهنگ و زمان هر جامعه متفاوت است.

 کشـورها  را دري فردي و اجتماعی ها تیتا محدوداسترالیا و ژاپن و چین به دنبال آن است  سه کشور

  قرار دهد. یبررس مورد

_______________________________________________________ 
1. Ika Darnhofer 
2. Fang Tian 
3. Yu-Chen Chan 
4. Jessica Milner Davis 
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ــد ــور  ينق ــوان  2014( 1پ ــه پژوهشــی تحــت عن ــاعی ـ     جــوك«) ب ــران (منظــرِ اجتم ــا در ای ه

کننـده هاي قومیتی حاکی از آن است که رابطۀ نگـران  پرداخته است. در نظر او جوك» شناختی) زبان

هـاي اجتمـاعی و    دهندة رقابت براي دستیابی بـه فرصـت   هاي قومی وجود دارد که نشاناي بین گروه

  اقتصادي بیشتر در ایران است.

هاي آنالین ضـد مسـلمان و ضـد     تحلیل گفتمان جوك«) به پژوهشی تحت عنوان 2013( 2ویور

هـا در حمایـت از نژادپرسـتی از طریـق      ت. در این پـژوهش تـوان ویرانگـر جـوك    پرداخته اس» سامی

شـده و رابطـۀ جـوك و نژادپرسـتی شـدید از طریـق بررسـی        استعاره و سـایر صـور بالغـی بررسـی     

شـده کـه چگونـه     هاي ضد اسالمی عیان گردیده است. همچنین در ایـن پـژوهش نشـان داده    جوك

  شود. طرد اجتماعی می همبستگی یا هاي آنالین موجب جوك

هـاي محبـوب اینترنتـی و    رابطـۀ جـوك  «) در پژوهشی تحـت عنـوان   2010( 3شیفمن و لمیش

پـردازد  هاي معروف و پرطرفدار اینترنتی و مسائل جنسیتی میبه بررسی رابطه میان جوك» جنسیت

  کند.هاي میان زنان و مردان را بیان توانند نابرابريها میدارد که این جوك دهیو عق

هاي آنالین در انتخابات سراسـري   شوخی«اي تحت عنوان  )، در مقاله2007( 4شیفمن و همکاران

اند. نتـایج ایـن   ي آنالین در پیروزي کمپین انتخاباتی پرداختهها جوكبه بررسی » بریتانیا 2005سال 

ایش انگیـزة  موجب افز پژوهش حاکی از تأثیر دوسویۀ جوك در فضاي انتخابات دارد چراکه از یک سو

  شود. منجر به سخره گرفتن سیاستمداران می مشارکت سیاسی و از سوي دیگر

اسـت. پرسـش اساسـی     »شوخی و اعتـراض اجتمـاعی  «) پژوهشگرِ مقالۀ 2007( 5هارت’خانم ت

تواند به معترضان کمـک کنـد؟ و چگونـه شـوخی      این تحقیق آن است که در چه شرایطی جوك می

تواننـد  مـی  هـا  جوكشود؟ محقق بر آن است که نشان دهد  ض اجتماعی موجب تقویت اعترا تواند یم

جهت تضعیف جبـر حـاکم، نیـروي مـؤثري در جهـت کمـک بـه         قدرتمند درابزار ارتباطی  عنوان  به

عـالوه بـر کـاهش نارضـایتی افـراد تحـت سـتم جامعـه،          ها جوك اعتراض اجتماعی باشند. در نظر او

 طـور کلـی محقـق بـر ایـن بـاور اسـت کـه          کند. به مل میحکومت ع همچون سوپاپ اطمینان براي

  کانونی براي تقویت همبستگی اجتماعی و هویت جمعی بدل گردند. بهتوانند  می ها جوك

_______________________________________________________ 
1. Bakhtiar Naghdipour 
2. Simon Weaver 
3. Limor Shiman & Dafna Lemish 
4. Limor Shifman & Stephen Coleman & Stephen Ward 
5. Marjolein t’Hart 
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هـاي ایـدئولوژیک زبـان    پـردازيِ حاصـل از جنبـه   ) عقیده دارند که خیال1397تربتی و مهدوي (   

و به ایجاد تغییـر در روابـط اجتمـاعی و کـردار     کند جوك، وضعیت موجود را بازنمایی و بازتفسیر می

 شود.گفتمانی منتهی می

هـاي مبادلـه شـده در برنامـۀ اتـاق       تحلیل تماتیک جـوك « یبررس) به 1395سفیري و شهرزاد (

 فرهنـگ تـر در   ۀ نفـوذ آسـان  واسط  بهها  که جوك دهد پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می» جوك

اي مذهبی، به چالش کشیدن قدرت خُرد و کالن، نقد رفتارهـا و خُلقیـات   هاند در زمینهتوانسته عامه 

  اجتماعی، و بیان اعتراضات اجتماعی اعالم موضع کنند.

جوك سیاه، تعامل اجتماعی و پیامد «) در پژوهشی تحت عنوان 1395توکلی راد و غفاري (

که در ابعـاد مختلـف    هاي سیاه پیامدهاي متعددي دارندعقیده دارند که جوك» ة آنسازند ریغ

شوند، تا جایی که ممکن است انسجام جامعـه را  روانی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی پدیدار می

  مختل کنند.

» ي شـبکۀ موبـایلی  ها در جوكبازنمایی از زنان « یبررسبه  ) در پژوهشی1395فرقانی و عبدي (

بازنمـایی منفـی و فرودسـت از     هاي جنسـیتی، دهد که جوكاند. نتایج این پژوهش نشان میپرداخته

  اند.زنان و دختران را در مقابل مردان و حتی پسران داشته

دالیـل و  «بـه تحقیـق در   » نگارانـه  با رویکردي مردم) «1394همایون و یوسفی و امینی هرندي (

 در طـول پرداختند. به عقیـدة آنهـا   » پسند شهر تهرانانگیزة حضور مخاطبان در تئاترهاي طنز و عامه

هاي مختلفی به خـود  ها و سلیقهفرم ها واریخ و مقارن با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تئاتر نیز قالبت

پسـند  ها عامـه ها، طنز و کمدي است که بیش از سایر گونه ترین آن شکلدیده است. یکی از برجسته

عتبـار تئـاتر و   بسیاري را به خود جذب کرده است. درواقع بخـش مهمـی از ارزش و ا   و مخاطبانبوده 

هـاي حضـور   تئاترهاي طنز به حضور مخاطبان آن وابسته است، بنـابراین دالیـل و انگیـزه    خصوص به

مخاطبان موضوع مهمی خواهد بود. بر همین اساس محققان این پژوهش، مخاطبـان تئاترهـاي طنـز    

و مصـاحبه بـا   هـاي میـدانی   در سطح شهر تهران را بـا دیـدگاه کیفـی ارزیـابی و بـا اسـتفاده از داده      

کنند. در نهایت دالیل و انگیزة حضور مخاطبـان در  مخاطبان، دالیل و انگیزة حضور آنها را بررسی می

ذیل پنج مؤلفۀ اصلی تبیین و تشریح شده است: همراهی با اطرافیـان، سـرگرمی، آرامـش، تقابـل بـا      

  مندي تخصصی.فرهنگ رسمی، و بهره

هاي پرداخت طنـز و مطایبـه در کتـاب    بررسی شیوه«به ) 1391پور آستانه (صفایی و درویشعلی

طبعـی و طنـز   . به عقیدة محققان این پژوهش، اگرچه شـوخ پرداختند» ها) طبعی فرهنگ جبهه (شوخ

ها به شکل ساده و صـمیمی در همـین   ترین شوخیرسد اما نابدر جبهه کمی غیرمنتظره به نظر می

دقتی به این بخش طنز نشده است. در ایـن پـژوهش    شود که تا به امروزفرهنگ شفاهی مشاهده می
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» روابـط اجتمـاعی  «،  و »خـوردن و آشـامیدن  «، »جنگ و شهادت«، »عبادي«شوخی به چهار قلمروِ 

بندي شده است که همخوانی بسیاري با شگردهاي طنزآفرینـی دارنـد. ایـن پـژوهش بـر ایـن       تقسیم

ار طنز، هـر سـه نـوع طنـز یعنـی کالمـی و       عقیده است که رزمندگان، بدون آشنایی نظري با سازوک

کـارگیري  بینـی و نحـوة بـه   جهـان  نظر ازبردند، هرچند که تصویري و محتوایی را در جبهه به کار می

  زبان و توصیف، تصویر بسیار متأثر از فضاي جنگ و جبهه را به همراه دارند.

بـه بررسـی انـواع     دهد، اگرچـه بسـیاري از تحقیقـات گذشـته    بررسی مطالعات پیشین نشان می

ي مـرتبط  ها جوكة در حوزشناسی اند، اما هنوز مطالعات جامعهشوخی از جمله جوك و طنز پرداخته

 یِشـناخت  جامعه لیبا تحلویروس کرونا صورت نپذیرفته است. این پژوهش خصوصاً با شرایط بحران و 

منظـر جدیـدي بـه     در شبکۀ اجتمـاعی تلگـرام در صـدد اسـت از     ي مرتبط با ویروس کروناها جوك

عالوه بر شـوخی و مـزاح،    نیز ها جوكاین نوع از  مسئلۀ شوخی بپردازد، چراکه محقق معتقد است در

ایـن   تـري نسـبت بـه   توان به شناخت جـامع  می بسیاري از مسائل روزمرّه وجود دارد که با بررسی آن

  مسائل اجتماعی رسید.

  

  پژوهش یشناسروش

محتوا و سـاخت جـوك از روش تحلیـل محتـوا (کیفـی)       در تحقیق حاضر براي پی بردن به

ي پـژوهش در علـوم   ها کیتکنترین طور بالقوه یکی از مهم استفاده شد. درواقع تحلیل محتوا به

 بـه ي مـادي، بلکـه   دادهایرواي از ۀ مجموعهمنزل  بهها، نه  داده شناخت یِ پاجتماعی است که در 

، 1در واقعیت اجتماعی ایجاد اخالل نماید (کرپینـدرف  هاي نمادین است، بدون آنکهۀ پدیدهمنزل 

تحلیل محتوا شامل برجسته ساختن محورها یا خطوط اصـلی یـک مـتن یـا متـون      . )7: 1396

 نیـ در ا). 281: 1387اي از تصـاویر، نوارهـا و ... غیـره اسـت (سـاروخانی،      مکتوب، یا مجموعـه 

 هـا پرداختـه   جـوك وم نهفتـه در درون  پژوهش با توجه به اهداف تحقیق به بررسی محتوا و مفه

افزار مناسب که همـان شـبکۀ   براي دستیابی به محتواي جوك پس از انتخاب نرم است. لذا شده 

هاي بـه اشـتراك گذاشـته   جوك و ثبت تحلیل جوك 500گیري اجتماعی تلگرام است به نمونه

حلۀ اشباع که روند تحلیـل  به مراقدام شد. این کار تا رسیدن  شده در زمان بحران ویروس کرونا

به مقوالت جدیدي رهنمون نشود، و تکرار شدن مقوالت شایع، ادامه داشـت. در نهایـت جـوك   

روش  چنانکـه و جریان بررسی متوقف شـد. در ایـن رونـد،     شده انتخابهاي به اشتراك گذاشته

ري صورت گرفت، ها، کدگذاها، در مرحلۀ درگیري با دادهاز مدیریت داده پس کرد،کار اقتضا می

هـا پرداختـه شـد. در پـژوهش حاضـر ابـزار       بندي و تحلیل جوكکدگذاري به دسته بر اساسو 

_______________________________________________________ 
1. Klaus Krippendorff 
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نامۀ معکوس اسـت. بـدین معنـا     سنجش و گردآوري اطالعات، با توجه به روش پژوهش، پرسش

هاي ردوبدل شده در شبکۀ اجتماعی تلگـرام مـورد   ها در جوكها و واکنشکه انعکاسی از کنش

محقق در این پژوهش با نشان دادن مراحل انجام پژوهش و نحـوة اسـتخراج    قرار گرفت. بررسی

آمده دستمعرّف اطالعات به شده استخراجهاي ها و ارائۀ جداول تالش کرد نشان دهد دادهمقوله

  در شبکۀ اجتماعی تلگرام هستند.

 

  پژوهش يهاافتهی

  روناهاي مرتبط با ویروس ک . تحلیل محتواي جوك1جدول 

 زیرمقولۀ اصلی مقوالت فرعی
 مقولۀ اصلی

)ها جوك(محتواي   

  شیوع در جهان مبدأ  ووهان چین.

  . شیوع بیماري1

  شیوع در ایران مبدأ شهر قم.

و سرایت. در ایران به دلیـل   وعیشسرعت بسیار زیاد 

  عدم رعایت سرعت بیشتري یافته است.
 سرعت سرایت

 اه علت ا.سوپ خفاش. حملۀ بیولوژیکی آمریک

 ژل ،الکـــل شـــیلد، کمبـــود ماســـک، دســـتکش،

 وشوي دسـت، لبـاس مخصـوص ماننـد کـاور      شست

تخت  کمبود ي از کرونا، کمبود دارو،ریگ شیپجهت 

  بیمارستان.

  کمبود امکانات بهداشتی

  . مسائل بهداشتی2

شسـتن   زیاد نسبت بـه نظافـت،   تیحساسرعایت و 

نده. خوردن زیاد از وایتکس و مواد شوی ةاستفاد پول،

الکل براي مقابله با ویروس کرونا و نتیجتاً مسمومیت 

  ناشی از آن.

افراط بهداشتی 

 )يرو هادیز(

رفـتن   عدم نظافـت، عـدم رعایـت نکـات بهداشـتی،     

شـمال، رفـتن بـه بیـرون منـزل بـراي        به مسـافرت 

ــدهاي  ــروریغخری ــي، رض ــخ یب ــبت بــه  الی ی نس

ي برگــزار ی فــردي و اجتمــاعی.تفــاوت یبــبیمــاري، 

  .ها یمهمانها و  دورهمی

تفریط بهداشتی (عدم 

  )يکار کمرعایت و 

مانند تقسیم وسایل بهداشـتی در میـان نماینـدگان    

  مجلس و افراد خاص.

 ی در توزیععدالت یب

  امکانات بهداشتی

استفاده از روغن بنفشه، خوردن سیر زیاد. استفاده از 

کـردن عنبـر نسـا و     دود گیـاهی.  داروهاي سـنتی و 

  پند.اس

و  یرپزشکیغي ها هیتوص

  طب سنتی



 1399 ، تابستان2ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

124 

 

 زیرمقولۀ اصلی مقوالت فرعی
 مقولۀ اصلی

)ها جوك(محتواي   

 بیکاري، گرانی، رکود اقتصادي، عدم درآمد اقتصادي،

 اقساط وام. پرداخت ی، پرداخت اجاره بها،ورشکستگ

  خرید پایین مردم ایران. قدرت

 نگرانی از آیندة اقتصادي
  شرایط اقتصادي .3

  کمبود مواد غذایی .یفروش کمطی، احتکار، قح

از  ، خوشــحالیدانشــگاهتعطیلـی مــدارس، تعطیلــی  

ی ماندگ عقب ي.دورکاري مجازي، ها کالس. استراحت

  تحصیلی.

  مسائل آموزشی و کاري .4  و توقف آموزش تعطیلی

بـه   با توجـه تعطیلی نماز جمعه. روزه در ماه رمضان 

 وجود ویروس کرونا.
  . مسائل مذهبی5  ت، احکامبیان اعتقادا

ی. نقـد بـه عملکـرد سـتاد     ناکافو  رهنگامیداقدامات 

ــران و  ــناامبح ــه از يدی ــر برنام ــراي  يزی ــااج . آنه

  و شعارهاي مسئوالن. ها گفتهي به اعتماد یب

  نقد به عملکرد مسئوالن

  مسائل انتقادي .6

ضـعیف شـیوع ویـروس در ایـران، عـدم       یخبررسان

ف، عـدم صـحت آمارهـاي    ی دقیق و شـفا رسان اطالع

  ی و سردرگمی از اخبار متناقض.فیبالتکلاعالمی، 

 یرسان اطالعنقد به نحوة 

پرواز به کشور چین، حمل مسـافران چینـی توسـط    

  .ي پزشکیها هیتوصي ماهان، عدم رعایت پروازها

نقد به عملکرد 

  هواپیمایی ماهان

مردم، سیاسی جلوه  حد از  شیبترساندن    ي ووسازج

 اخبـار  دن بیماري و ایجاد فضاي رعب و وحشـت، دا

به دلیـل ویـروس    ریوم مرگمتفاوت در مورد میزان 

  کرونا.

 ضینق و ضدنقد به اخبار 

  فضاي مجازي در

ی، چاقی ناشی از حوصلگ یباستراحت کردن، بیکاري، 

ي تکراري صدا ها برنامهناراحتی از  اظهار عدم تحرك.

ت روزمرة زندگی در سبک زندگی و عادا رییتغ و سیما.

  قرنطینه مانند پختن نان.

قرنطینه (در بین اعضاي 

سبک  خانواده). تغییر

  زندگی

  تقابل قدرتی بین مادرشوهر و عروس.  روابط خانوادگی .7
روابط مادرشوهر و 

  عروس

  روابط مادر و فرزند  توقعات مادر از فرزندان براي نظافت منزل.

 گـرفتن  شدت دواج،زن و شوهر، مراسم از نوع روابط

و جدل بین زن و شوهر، تقابـل قـدرتی    نظر  اختالف

  میان زن و شوهر.

 زن و شوهر
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  )1مقولۀ اصلی شمارة ( يماریببا محتواي شیوع  ها جوك

 است که خود به سه زیرمقولۀ شیوع و انتشار ویروس کرونا ي مرتبط باها جوك نخستین مقوله،

در جوکی کشور چین  است. براي نمونه، شده  میتقسري، شیوع، و سرعت سرایت، و علت بیما مبدأ

نور « :کند یمخشم خود را نسبت به این کشور ابراز  گونه نیاعامل ایجاد این بیماري دانسته شده و 

  »زد. را مثل سگ می ها ینیچبه قبرت بباره بروس لی، مرحوم یه چی میدونست که 

من اگه کرونا گرفتم، یه « :کنند یمیان ب گونه نیادیگر علت ویروس کرونا را  یا در جوك

بخورم ببینم چه زهرماریه که دارم به  دو قاشقکاسه سوپ خفاش بیارید بیمارستان یه 

  »میرم. خاطرش می

مرتبط ساخته  1جنگ بیولوژیکی این بیماري را با ، علتها جوك دست  نیا ازدر مثال دیگر 

سو امریکا پخش کرد تا چین و ایران رو نابود ی میگه: این ویروتاکس راننده« است. براي نمونه:

گفت حاال حاال خیلی مونده تا  خنده با پس چرا خودشم االن داره نابود میشه. گفتم کنه.

  »عامو. بفهمی سیاست یعنی چی

  

  )2 ةشمار ۀ اصلی(مقول یمسائل بهداشت يجوك با محتوا

د امکانات بهداشتی، . شامل کمبوکند یمبه مسائل بهداشتی اشاره  یی است کهها جوك

در توزیع امکانات  یعدالت یببهداشتی،  یتوجه یببهداشت، تفریط و  روي در رعایت افراط و زیاده

  ی.رپزشکیغي ها هیتوصو وسایل بهداشتی، و 

_______________________________________________________ 
و  ،ها ها، قارچ ها، ویروس جنگ بیولوژیکی یا جنگ زیستی به معنی استفاده از عوامل بیولوژیکی، اعم از باکتري 1.

  ت.جانوران یا گیاهان اس یا ها راي کشتن یا ناتوان کردن انسانبنظور اهداف خصمانه م  هاي آنها به فراورده

 زیرمقولۀ اصلی مقوالت فرعی
 مقولۀ اصلی

)ها جوك(محتواي   

 کـم  ،پرسـتاران آزاد شدن تولید الکل، چالش رقـص  

  ترافیک، استراحت.   شدن

 بر اساسیی که ها يآزاد

متشنج شدن فضاي 

  یجاد شد.ااجتماعی 

اجتماعی و  طیشراتغییر  .8

  سیاسی

و  دیـ دوبازدیدلغو عید دیدنی، لغو خریـد عیـد، لغـو    

 ی.دورهملغو  .رحمۀ صل

کرونا و  تقارن ویروس

عید نوروز، و شب یلدا، و 

  اعیاد مذهبی.

  رسوم و  و آداب ها نییآ. 9

ــا، احســاس مــرگ،     احســاس تــرس از بیمــاري کرون

  . افزایش افسردگی.انزوا ي، یأس، سرخوردگی.دیناام
  بازتاب احساس افراد

واکنش احساسی افراد  .10

  نسبت به بیماري کرونا
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  به شرح زیر است: ها جوكچند نمونه از این نوع از 

  نمونه جوك با محتواي کمبود امکانات بهداشتی:

 شما رو با مهریه دیده یمبه بنده وکالت  . عروس خانوم آیاها یرانیابزودي در اتاق عقد «

به  وشو ژل شست و صد کارتن کننده یضدعفونلیتر مایع  معادل دو هزار ماسک فیلتر دار، هزار

  »؟ عروس رفته روغن بنفشه بیاره.اورمیدرب داماد شاهعقد 

  روي): نمونه جوك با محتواي افراط بهداشتی (زیاده

 دستامو بندم. خونه میشم. با پا درو می وارد ي در لباسامو در میارم.جلو ونه.رسم خ می«

 ها دستکش تو لباسشویی. زمیر یم روزنم. با دستکش لباسا  زنم. دستگیرة درو الکل می الکل می

  »دراز بکشم، که یادم میاد شیشۀ الکل رو الکل نزدم، کرونایی شده. رمیم .کنم یمرو امحا 

  ي در بهداشت):کار کمی و توجه ی(بحتواي تفریط بهداشتی نمونه جوك با م

ویروس کرونا رو جدي  لطفاًسازمان بهداشت جهانی پیغام داده به مردم سراسر دنیا که «

ترافیک شده، سازمانش را    میرن شمال و جاده چالوس دارن  عدهبگیرید. االن بفهمه تو ایران یه 

  »منحل میکنه.

  امکانات بهداشتی: ی در توزیععدالت یبنمونه جوك با محتواي 

شانس خودمون  !ي تست کرونا فقط واسۀ نمایندگان مجلسهها تیکما اگه میدونستیم این «

  .»میکرد یمرا واسۀ کاندید شدن امتحان 

  

  یو مذهب یآموزش ي واقتصاد يها با محتوا جوك

آموزشی، و  لمسائشرایط اقتصادي،  شامل مقوالتی با مضامین 5و  4و  3مقوالت شمارة 

 شده  مشاهدهي مرتبط با ویروس کرونا ها جوكي مرتبط با مذهب است که در محتواي ها جوك

  است.

  نمونه جوك با محتواي شرایط اقتصادي:

 رو خالیها  مغازهي تو ها جنسکرونا ریختن  نباشه بقیه کشورها به خاطر عجیب براتون«

متمدن بودن نیست به خاطر  به خاطرردن. این رو خالی نک ها فروشگاهکردن. ولی تو ایران مردم 

  »قحطی هم نمیتونیم خرید کنیم. ی درحت پایینمون هست. قدرت خرید

  ی:ها با مسائل آموزش از جوك يا نمونه

تکالیفمو تو  معلم گفت به که نمیشه آنالین در زمان بیماري کرونا اینه تنها اشکال کالس«

  »خونه جا گذاشتم.

  ي مجازي:ها السکنمونۀ دیگر: خالصۀ 
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 همتصویر هست، صدا نیست. یا هم تصویر هست  ای نیست. یا صداي استاد هست، تصویر«

  »صدا و تصویر و استاد هستند ولی من نیستم. یا اینکه ، ولی استاد نیست.صدا 

  مذهبی:نمونه جوك با محتواي 

ق نداره بیاد با توجه به شیوع وحشتناك کرونا خدا اعالم کرد: ماه رمضون کسی ح !فوري«

  »مهمونی من.

کردن شیوع کرونا، فروکش اعالم کرد: بعد  يا هیاطالعاقامۀ نماز جمعه در  ستاد« نمونۀ دیگر:

  »نماز جمعۀ جبرانی برگزار خواهد شد. شنبه پنجروزهاي 

  

  )6ي (مقولۀ اصلی شمارة انتقاد مسائل يمحتوا باها  جوك

نقد  به چند دسته تقسیم شده است، شامل ي مرتبط با ویروس کروناها جوكاین مقوله در 

به دلیل  ماهان ییمایهواپ عملکردبه  نقد ی،رسان اطالعمسئوالن، نقد به نحوة  به عملکرد

در  واقع درفضاي مجازي.  در ضینق و ضدنقد به اخبار  ،حمل مسافر از کشور چین به ایران

و نحوة مدیریت آن انتقاد  اناز عملکرد ستاد بحر نمسئوالانتقاد از عملکرد  اب مرتبطجوك 

 13از جلسۀ ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا از  منتشرشدهعکس  در« براي نمونه: شده است،

نفرشون دستشون رو میزنن به صورتشون. داداش شما همین اتاق را مدیریت کنید طرح  5نفر، 

  »ملی پیشکش.

  :کنند یمابراز  نیچن نیاالن مسئو يها گفته ي خود را ازاعتماد یبمردم  یا در جوك دیگر،

  ».لطفاًگواهی فوت  فقط .رمیپذ ینمرا » من کرونایی شدم« دیگه از مسئولین این جملۀ«

به عدم شفافیت اخبار  مردم ی در مورد ویروس کرونا،رسان اطالعة از نحودر انتقادات مختلف 

 :هندد یمۀ جوك واکنش نشان لیوس  بهشده،  آنهاکه موجب سردرگمی و پریشانی 

وزیر کشور گفته باید برگردید سر کار. وزیر بهداشت میگه بمونید تو خونه. بعد اخبار میگه «

. به حضرت عباس تو مملکت کنند یمخطر جدیه، بیرون نیاید. بعد اخبار تبلیغ فروشگاه رفاه 

  »نمیدونیم از دستتون چکار کنیم. بلبل و  گل

از طریق  گونه نیانی و شیوع آن در ایران را عملکرد هواپیمایی ماهان در حمل مسافران چی

  :دهند یمقرار  انتقاد ها مورد جوك

ي ها ینیچي خودش رو به چین لغو نکرده. فکر کنم میخوان برن پروازهاماهان هنوز «

  »شده به کرونا رو بردارند بیارن ایران تا چین نجات پیدا کنه. مبتال

ي است که در این بند دستهن مقوله از این در فضاي مجازي آخری ضینق و ضدنقد به اخبار 

  :است شده  اشارهمثال به آن 
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اما  شده  هیتخلکردن و شهرها  نهیقرنط جارو  همهمرگ و میره  جا  همهتوي فضاي مجازي «

  »توي فضاي حقیقی ملت دارن میرن شمال جوجه بزنن با نوشابه.

  

  یروابط خانوادگ يها با محتوا جوك

نظیر روابط  با روابط خانوادگی ي مرتبطها جوكر این پژوهش شامل د 7شمارة  مقولۀ اصلی

  ویروس کرونا است. عروس و مادر شوهر، زن و شوهر، و رابطۀ والدین با فرزندان در دوران مقابله با

زنگ بزنید  190اگر از شوهرتون خسته شدین، به  ها خانم«: زن و شوهر يها جوكنمونه 

  »بگید شوهر من کرونا گرفته!

 کاش در سراسر کشور. اکنون هم« :پردازد یما در جوك دیگري به نزاع میان زن و شوهر ی

 »کرونا گرفته بودم ولی تو رو نگرفته بودم.

سازندگان جوك حتی به رابطۀ قدرتی  عروس و مادرشوهري مرتبط با رابطۀ ها جوكدر 

 :امکیپ. براي نمونه، اند هگرفتمیان عروس و مادرشوهر و مرتبط ساختن آن با بیماري کرونا بهره 

از  ظاهراًکه  کرده دایپسالم عزیزم، پلیس یه جسد میمون شبیه انسان  .عروسبه  مادرشوهر«

  »گُلم. امیدربکرونا مرده. وقتی شنیدم خیلی نگران شدم اگه سالمی یه اس بده از نگرانی 

فرزندان در نظافت به توقعات والدین از  و والدین فرزنداني مرتبط با ها جوكاز طرفی در 

میگه دو  بابام« است. براي نمونه در این جوك: شده  اشاره گرفتن کارهاي خانه بر عهدهمنزل و 

وزارت بهداشت  زنم یمزنگ  ای دوم: ی.کن یمتکونی کمک  تو خونه ای اولی: م!دار براتتا پیشنهاد 

  »به کرونا رو اطالع میدم. یه مورد مشکوك

  

  یاسیس و یاجتماع طایشر رییتغ يمحتوا باها  جوك

است و  شرایط اجتماعی و سیاسی در زمان بیماري کرونا مرتبط با تغییر 8مقولۀ اصلی شمارة 

بسیاري از هنجارها و قوانین اجتماعی در شرایط خاص از میان  که کند یمبه مسائلی اشاره 

راي ایجاد روحیۀ ي مثال چالش رقص پرستاران ببرا .گردد یمیا ممنوعیت آن لغو  شده  برداشته

در  ي دارد ولیها تیمحدودکادر پزشکی و بیماران، و مجوز ساخت الکل که در شرایط عادي 

رفتم بیمارستان تست کرونا بدم ده  امروز« شرایط بحران کرونا رفع شده است. براي مثال:

  .»دنیرقصیمداشتن  ناقالها پرستارها! چونتومان ویزیت دکتر دادم، صد تومان شاباش دادم به 

تولید الکل در کشور تا  .شدآزاد  الکل شنوندگان عزیز توجه فرمایید.«یا در مثال دیگر: 

در  ها یساقعید  عنوان  بهاسفند  22 امروز مجوزي نیست. گونه  چیهاطالع ثانوي نیازمند اخذ 

  »تقویم ثبت شد.
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  رسوم و  و آداب ها نییآ يها با محتوا جوك

و بیماري کروناست. از طرفی  رسوم و  آداب ي مرتبط باها جوك شامل 9مقولۀ اصلی شمارة 

آمدن عید نوروز و فصل بهار موجب تغییر فضاي جامعه است اما تقارن این مناسبت با بیماري 

ی مردم شده که این تغییر زدگ غمکرونا موجب لغو خرید و دید و بازدید و موجب اضطراب و 

کرونا  ا. ی1399ي تحویل سال دعا« ي نمونه:راب است. شده  مشاهده ها جوكفضا در محتواي 

 مخالف زندگی. ای .دفن و  کفنمسبب  ای مدبر امراض. ای مخرب سیستم تنفسی. ای زادة ووهانی.

  .»لئیعزرابرادر  ای

حاجی ویروس  اما امسال به همت کرونا داشتیم. روزیف ی حاج سال هر«و یا در مثال دیگر: 

  »داریم.

  

 یاحساس يها نشواک يها با محتوا جوك

بازتاب احساسی افراد جامعه در شرایط بحران و  ةدهند نشان 10 اصلی شمارة مقولۀ

ي احساسی ها حالت با ها جوك که در محتواي این در زمان بیماري کرونا است خصوصاً

  است. شده  دادهي و یأس در لواي شوخی نشان دیناامترس و    همچون

با آمدن کرونا وضعیت االن  بشن. اندام خوشتا عید همه میخواستن  قبالً«براي نمونه: 

کرونا از دنیا رفتم  اثر برگه ا«در مثال دیگر:  ای» جوري شده همه میخوان تا عید زنده بمونن.

 اثر بردرگیري با پلنگ دار فانی را وداع گفت ننویسد که  اثر بربنویسید:  قبرم  سنگروي 

  ».شد پرپري وزید و گلی باد ویروس کرونا

شمارش  ستاد یه خط اضافه کن و براي بعدي بفرست. يا زندهاگه «در مثال دیگر: 

  »بازماندگان کرونایی.

  

  گیرينتیجه

در شبکۀ  ي مرتبط با ویروس کروناها جوك یشناخت جامعه پژوهش حاضر با هدف تحلیل

نوع از  ي اینمحتوا است و در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است: شده  انجاماجتماعی تلگرام 

  است؟ شده  اشارهبه چه مسائل اجتماعی  ها جوكشامل چیست؟ در این ها  جوك

ي پیشین، ها پژوهشترکیبی و مروري بر    ي از رویکردریگ بهرهي پاسخ به این سؤاالت با برا

جوك تلگرامی  500حاضر بیش از  پژوهش مقوالت مناسب انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت.

ی در بررسی طورکل  بهنا را مورد تحلیل محتواي کیفی قرار داده است. مرتبط با ویروس کرو

مقوله را از یکدیگر متمایز کردیم و هر یک را با  10 ي مرتبط با ویروس کروناها جوكمحتواي 
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ي مرتبط با ها جوك توضیح دادیم که شامل مقوالتی نظیر لیتفص شده به استخراج زیرمقوالت

تغییر شرایط اجتماعی  ی، مذهبی، انتقادي،آموزش داشتی، اقتصادي،شیوع ویروس کرونا، مسائل به

  است. احساسی افراد نسبت به این بیماري واکنشآیین و آداب و رسوم، و بازتاب  و سیاسی،

بخشی و سرگرمی داراي کارکردهاي  عالوه بر شادي ها جوك بیان شد، لیتفص به که چنان

، سیاسی، شرایط سخت و ناگوار، فرهنگی، ارتباطی، ي اجتماعی، دفاعیکارکردهامتفاوتی مانند 

  و خصوصی و خانوادگی هستند.

ي جسمانی و ها بیآسعالوه بر  سرتاسر جهانآن در  شیوع ویروس کرونا و بحران جهانی

ي اجتماعی را در پی داشته است. افراد دیناامرکود اقتصادي، تبعات روانی چون یأس و انزوا و 

بهره گرفتند و با دستمایه قرار  ها جوكاز  یط سخت و ناگوار و عبور از آن،براي مقابله با این شرا

 .برآمدندخود  دادن بیماري کرونا به دنبال غلبۀ روانی و بازسازي روحیۀ

بسیاري از مسائل  ي ویروس کروناریگ همه  نکته است که در زمان نیا این پژوهش مبین

از منظر  واقع در. گردد یم ردوبدلزیرکانه  رافتظ بامهم اجتماعی و انتقادي در لواي شوخی 

ي فردي و ها دغدغهبیان  براي همانند ابزاري کارآمد ها جوكادعا کرد  توان یمی شناخت جامعه

  .شوند یماجتماعی استفاده 

ولی  شود یمشناخته  عمل فردي عنوان  بهبهداشتی هرچند  طیتفر و  افراطچون  مسائلی

گیري ویروس کرونا در میان طبقات  همه میزان و شدت هرچند رد.ریشه در فرهنگ اجتماعی دا

حال نحوة برخورد افراد در رعایت یا عدم  نیا باغنی و فقیر اجتماع تفاوت چندانی ندارد، 

طبقات  رسد یمبه نظر  چراکه مرتبط است. آنهارعایت مسائل بهداشتی با طبقات اجتماعی 

ي ها عادتگیرند و طبق  این بیماري را جدي نمیپایین و متوسط اجتماع به دالیل مختلفی 

در  یتفاوت یبي بهداشتی و ها هیتوصمثال عدم توجه به  طور  به. کنند یمزندگی  پیشین خود

ي و سور  چهارشنبهزمان شیوع ویروس کرونا و مسافرت به شهرهاي شمالی و برگزاري مراسم 

ویروس کرونا است که در محتواي  در زمان بحران شده انجام يها عادت جمله ازعید و ... 

  است. شده  اشاره آنهانیز به  ي تلگرامیها جوك

که دغدغه و نگرانی اقتصادي یکی از مسائل مهم در جامعۀ ایرانی  آن است دیگر مهمنکتۀ 

آن شده است.  شدن تر بغرنجاست که شیوع ویروس کرونا منجر به رکود اقتصادي و در نتیجه 

 است. شده  مشاهده ي تلگرامی بسیارها جوكاي محتو این مسئله نیز در

ي مرتبط ها جوكدیگر در این پژوهش مسئلۀ انتقاد است. این مقوله در  بررسی  قابلمقولۀ 

نقد  ی،رسان اطالعمسئوالن، نقد به نحوة  نقد به عملکرد به چند دسته که شامل با ویروس کرونا

 در است. شده  میتقسفضاي مجازي  در ضینق و ضدهواپیمایی ماهان، و نقد به اخبار عملکرد به 
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بسیار گسترده باشد  تواند یم ها جوكدامنۀ انتقاد در  دهد یماین بخش نشان  بررسی نتایج واقع

انتقاد از  مثال شامل طور  بهقدرتی یا اجتماعی شود.  مراتب سلسله طیف عظیمی از و شامل

  اي مجازي شود.در فض منتشرشدهعملکرد فرد خاص تا انتقاد از اخبار 

از قاب و  افراد شود یمموجب  که شوخی کند یماستدالل  گونه نیا باره نیدرا قاب يتئور

در زمان  ي کها گونه  بهرا به تعلیق درآورند.  کنند و گفتمان رسمی جامعه ساختار خود تخطی

نگرش  شود و مسئولیت در برابر عقاید و شوخی نقش و مرتبۀ اجتماعی افراد نادیده گرفته می

  .رود یمرسمی از بین 

 فاصلۀ اجتماعی و رعایت ویروس کرونا بحث در زمان شیوع شده مطرحیکی از مباحث مهم 

 است. منتها این بحث در سطح خانوادگی به ویروس کرونا در سطح جامعه آن براي جلوگیري از

زدیکی استفاده از یک مکان مشترك موجب ن خصوصاًدلیل قرنطینه شدن اعضاي خانواده و 

براساس سبک زندگی و  تواند یمپیامد این نزدیکی اجباري  اجتماعی و فیزیکی شده است.

ي یکپارچه این قرنطینگی ها خانوادهدر  چراکه میزان روابط عاطفی افراد خانواده متفاوت باشد.

 یی که بنیان عاطفیها خانوادهاین قرنطینگی در  که یحال درشود.  یمموجب ثبات و اتحاد اعضا 

پژوهش  در شود. گرفتن نزاع و عمیق شدن فاصله می شدت آنان سست و متزلزل است، موجب 

ي خانوادگی ها خصومتتقابل قدرتی و  ها جوكبسیاري از  حاضر نشان داده شد در محتواي

  وجود دارد.

یکی از متون اجتماعی داراي  عنوان  به ها جوكکه  دهد یماین پژوهش نشان  یکل طور  به

حتی در شرایط بحرانی همانند  دنتوان یم چراکهظرفیت براي انتقاد اجتماعی هستند  قابلیت و

گرفته تا مسائل کالن  و بهداشتی بسیاري از مسائل از روابط خانوادگی ویروس کرونا شیوع

  و انتقاد قرار دهند. توجه موردو اجتماعی را  سیاسی اقتصادي و
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