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چکیده
ي برخاسته از حوادث و ها جوكهاي اخیر ساخت و انتشار  در سال

به یک پدیده ) ي فاجعهها جوك(موضوعات خوشایند و ناخوشایند جامعه 
 شک دالیل پیدایش، ماهیت، محتوا و بی. شده است  اجتماعی در ایران تبدیل

نیازمند بررسی از ابعاد مختلف  کارکردها و کژکارکردهاي این گفتمان
این پژوهش با تمرکز . عامه است شناسی و بررسی فرهنگ شناسی، مردم جامعه

ي ساخته شده در خصوص ها جوكبر رویدادهاي اخیر، به بررسی محتوایی 
ي ها داده. پردازد یمدر ایران  1398اه م حادثه سیالب گسترده در فروردین

ي اجتماعی در ها شبکهجوك است که از  100پژوهش مشتمل بر بیش از 
خصوص این حادثه گردآوري شد که با روش تحلیل محتواي کیفی کدگذاري 

ي پژوهش حاکی از آن است که پدیده ها افتهی. بندي گردید و سپس مقوله
- انتقادي، اعتقادي -ضامین سیاسییی با مها جوكسیالب منتهی به ساخت 

دیگر، بخش اعظمی از این  عبارتی به. مذهبی، جنسیتی و منفعالنه گردیده است
زمینه ذهنی مخاطب  خنثی نبوده، برگرفته از تجربه زیسته و پیش ها جوك

  .اجتماعی و ایدئولوژیکی هستند -ایرانی هستند و داراي بار ارزشی سیاسی

هاي مجازي،تحلیل محتواي  فاجعه،سیالب،شبکههاي  جوك :کلیدي هاي واژه
 .هاي جنسیتی مذهبی، جوك- هاي اعتقادي انتقادي،جوك- هاي سیاسی کیفی،جوك

  ).س( استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا *
   fparsa@alzahra.ac.ir - fahimehparsa@yahoo.com
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  مقدمه
هاي  زمان با روزهاي نخستین سال، ایران درگیر پدیده و هم 1389ماه سال  در فروردین

و جانی  جوي و محیطی گردید که به لحاظ گستره جغرافیایی و فجایع و خسارات مالی
استان کشور همچون فارس، گلستان،  25سابقه در بیش از  سیل بی. نمود برانگیز می تأمل

خوزستان و لرستان و زلزله و رانش زمین در کرمانشاه در صدر اخبار روز قرار گرفت 
که بسیاري از  درحالی. بردند و بسیاري از مناطق کشور در وضعیت اضطرار به سر می

دادن خانه و کاشانه و خانواده و دوستان به سوگ نشسته بودند و مردم در غم از دست 
ترین  هاي مجازي در حال رصد وقایع و انتشار تازه هاي خبري خصوصاً شبکه شبکه

حوادث بودند و اخبار ناگوار به ترس و وحشت و حزن و اندوه عموم مردم دامن 
وبایلی در کنار ابراز هاي م هاي سرگرمی و طنز در فضاي مجازي و شبکه شبکه زد، می

هاي  و متن 1تأسف و همدردي و بازتاب اخبار به ساخت و انتشار لطیفه یا جوك
طبعی و جوك سازي در خصوص یک  شوخ. پرداختند طنزآمیز از این حوادث می

  .تراژدي پدیده جدیدي در ایران نیست و قطعاً بدین جا ختم نخواهد شد
ماحصل چیرگی اشکال جدیدي «که  3هاي فاجعه جوك 2به عقیده کریستی دیویس

) Davies, 2003: 33( »هاي پایانی قرن بیستم هستند از ارتباطات الکترونیکی در دهه
اي شدن فجایع و حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله  غالباً در فاصله کوتاهی از رسانه

 و حوادث غیرطبیعی همچون حمالت تروریستی، سقوط هواپیما، ترور و یا مرگ افراد
این ). Davies, 2003: 15(گیرند و ترکیبی از تراژدي و طنز هستند  مشهور شکل می

غالباً امر «بازاري  و سبک عامیانه و کوچه اي محاورهبا استفاده از لحن ها  دست جوك
و گاه جدیت فرهنگ رسمی را همراه با نیشخند نقد  گیرند میجدي را به سخره 

فارغ از اینکه دقیقاً توسط چه افرادي تولید، ). 118: 1397تربتی و مهدوي، (» کنند می
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معانی  بوده، حامالن »مردمان برساخت اجتماعی«شوند  اصالح، تغییر و منتشر می
: 1395زارع پور، (دارند  کارکردهاي اجتماعی متعدديو  هستند فراوانی براي مخاطبان

ی و فرهنگی جامعه عامه و بستر اجتماع هاي طنزآمیز که از فرهنگ گونه پیام این). 1
هاي  مایه ، داراي درون)1395:32فرقانی و عبدي، (برخاسته و متأثر از آن هستند 

رو گفتمان  ازاین). Mifdal, 2016: 43(باشند  ایدئولوژیک، سیاسی و حتی عقیدتی می
متعدد همچون  علمی هاي حوزه در وسیع مطالعاتی هاي فاجعه نیازمند جوك
عامه  زبانشناسی انتقادي، پدیدارشناسی و بررسی فرهنگ شناسی، شناسی، روان جامعه
 .است

جوك مرتبط با حادثه سیالب که در  100پژوهش حاضر با گردآوري بیش از 
و  1رسان تلفن همراه هوشمند مانند تلگرام افزارهاي پیام نرم هاي مجازي و شبکه

اخته و منتشر س )1398ماه  اوایل فروردین(در نخستین روزهاي وقوع حادثه  2واتساپ
هاي  بررسی محتواي جوك. پردازد ها می مایه این جوك درون شدند، به بررسی

انتقادي، - هاي سیاسی ها و شبهه شده حاکی از آن است که موضوعات، دغدغه گردآوري
شده و در قالب طنز، هجو، کنایه و  داده ارتباطاعتقادي و جنسیتی به این حادثه  - مذهبی

دیگر، حادثه طبیعی سیالب دستاویزي را  عبارتی به. اند شده مطرحگاه توهین و استهزاء 
آنچه در این . براي پیش کشیدن مسائل اجتماعی، سیاسی و عقیدتی متعددي فراهم آورد

هاي سرگرمی به  هاي مجازي خصوصاً کانال شود آن است که شبکه پژوهش مطرح می
سازي  یجاد، تثبیت و عاديکننده و فراگیر خود نقش مؤثري را در ا علت ماهیت جذب

ها  هرچند این دست جوك. ها و هجوها دارند هاي ذهنی و باورها در قالب جوك انگاره
ی در ژانر طنز نیو د یمذهبمدت دارند، بیان مسائل اجتماعی، سیاسی،  غالباً حیاتی کوتاه

ه در گذارد ک را بنا می هایی شک اندیشه با کارکردها و کژکارکردهایی همراه است و بی
  .مدت اثراتی مثبت و یا منفی بر افکار جامعه برجاي خواهند گذاشت طوالنی

                                                   
1. Telegram 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش
، واتساپ و تلگرام از محبوبیت 1هاي اجتماعی همچون وایبر هاي اخیر شبکه در سال

) 145: 1397نعمتی فر، خجسته باقر زاده، کاظمی، ( اند اي در ایران برخوردار شده ویژه
، این 1397ماه  رسان تلگرام در اردیبهشت رسمی شبکه پیام 2فیلترینگو باوجود 

هاي  پوسته میلیونی ده چنداظهارات برخی مسئوالن که خبر از کاربرانِ «رسان بنا بر  پیام
بر . هاي مجازي در ایران قرار دارد همچنان در صدر رسانه» دهند میغیررسمی تلگرام 

مردم ایران یعنی  55,9«انجام شد  97 اسفند سالکه توسط ایسپا در  ظرسنجی ملیطبق ن
سایت مرکز افکار سنجی (» کنند از تلگرام استفاده می همچنان  میلیون نفر  45 تا  40  بین

  ).1398دانشجویان ایران، 
هاي  روزانه حجم باالیی از اطالعات در قالب متن، تصویر و فیلم در شبکه

هاي تولیدشده  ها و جوك ها، شوخی شود که بخشی از آن لطیفه اجتماعی منتشر می
صورت ناشناس به خلق  توسط کاربرانی است که با استفاده از حاشیه امن ایجادشده، به

سایر کاربران این )  ; 84Davies, 2011 4: 1395سفیري و شهرزاد، (پردازند  ها می جوك
و  ها4یموجیالخط، ا ها، رسم کردن، تغییر دادن محتوا، شخصیت 3ها نیز با فوروارد شبکه

. کنند کردن آنها به نشر و انتقال آنها کمک می 6گذاشتن و الیک 5ها، کامنت جوك اتیادب
منزله گفتمان اجتماعی صرفاً جنبه سرگرمی نداشته و خنثی  بهها  نظر به اینکه جوك. کنند می

  . و منفعل نیستند، ماهیت و محتواي این متون نیازمند تدقیق و بررسی دقیق است
و وقوع حادثه سیالب گسترده در  1398ماه  د در اوایل فروردینهاي شدی بارندگی

به ناگاه موجی از  انگیز، ایران ازجمله مواردي است که در کنار اخبار ناگوار و حزن

                                                   
1. Viber 
2. Filtering 
3. Forwarding 
4. Emoticon 
5. Comment 
6. Like 
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روز بودن  به علت بدیع و به. هاي اجتماعی به همراه داشت ها و هجوها را در شبکه جوك
هاي تولید و  اي از جوك محتواي گزیدهموضوع و فقدان تحقیقات پیشین، در این پژوهش 
در این راستا  .اند شده بررسی 1398ماه  منتشرشده در خصوص حادثه سیالب در فروردین

هاي منتشرشده در خصوص حادثه سیالب اوایل  جوك: شده است پرسش زیر مطرح 
 گیرند و چگونه قابل تفسیر هستند؟ را در برمی چه مضامین پنهانی 1398فروردین 

  

  نی نظري و مروري بر مطالعات گذشتهمبا
که برخی آن را وجه تمایز هاست  انسانهاي درونی  یژگیوگویی یکی از  مزاح و لطیفه

طبعی قدمتی  رو مطالعه در باب مزاح و شوخ ازاین. دانند یمانسان با سایر موجودات 
. اند اختهپردي متعدد در این زمینه به بحث و پژوهش ها رشتهطوالنی دارد و محققین از 

زبانشناختی، در بعد هاي  یشوخو  ها جوكدرونی  زبانشناسان به بررسی بافت و ساخت
دهند و از سویی دیگر جامعه شناسان و مردم شناسان با اتخاذ  یمزبانی عالقه نشان 

گوناگون آن  جوك و کارکردهاي معنایی رویکرد کارکردگرایانه به بررسی محتویات
پردازند  یممختلف  هاي گروهو  ها فرهنگباطی در جوامع، ارت کنش عنوان نوعی به
 ).10: 1385 وکیلی،(

 1هاي بسیاري در مورد طنز و مزاح يتئورشده،  هاي انجام یبررسبا توجه به حجم 
پردازي را به فالسفه یونانی همچون افالطون  شده است و برخی شروع این نظریه مطرح

 2براي نمونه، راسکین). Larkin-Galinanes, 2017: 4(دهند  یمو ارسطو ارتباط 
و  4، برتري یا اهانت3هاي مزاح را به سه دسته تئوري عدم تجانس یا ناهماهنگی يتئور

که یکی  تئوري ناهماهنگی. )Raskin, 1985: 32-40( کند یمتقسیم  5آرامش و آسودگی

                                                   
1. Humor 
2. Raskin 
3. Incongruity 
4. Superiority / Disparagement 
5. Release/ Relief 
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نگی طبعی است مزاح را ناشی از عدم هماه هاي شوخ يتئورین تر شده  شناختهیکی از 
در واقع مزاح . داند یمشود  یمکند یا انتظار دارد و آنچه واقع  یمبین آنچه ذهن تصور 

مزاح را ابزاري  ،از سویی دیگر، تئوري برتري. تبدیل بحثی منطقی به غیرمنطقی است
داند،  یماستهزاء و تمسخر دیگران  و ندهیگو فهیلط يحس برترگشایی، بیان  براي عقده

ي روانی و ها تنشریزي  رامش، جوك را ابزاري براي رهایی و برونکه نظریه آ درحالی
  .داند یمتعادل آرامش 

در تئوري ) 134- 128: 2017(و آتاردو ) 309- 297: 1991(راسکین  و 1آتاردو
کنند  یمبه شش منبع دانش که در ساخت ژانر لطیفه نقش ایفا  2عمومی طنز کالمی

شناسی،  هاي آوایی، ریخت یژگیوهمچون ( 3انیاند از دانش زب کنند که عبارت یماشاره 
 4؛ استراتژي روایی)نحوي و معنایی جوك نظیر ایهام آوایی و معنایی و بازي با کلمات

؛ مخاطب یا )گیرد یمکه تفسیر جوك بر مبناي آن انجام  5بیت همچون جایگاه شاه(
ها هاي ذهنی که اتفاقات جوك به آن زمینه مفروضات و پیش( 7؛ موقعیت6هدف
صادقی . کند یمکه به حل عدم تجانس کمک  8و در آخر مکانیسم منطق متن) اند مرتبط

ي آنالین فارسی، عبارت تکمیلی ها جوكدر بررسی ) 312: 2016(و حیدري شهررضا 
عنوان عامل هفتم  را به 9شود یمبیت یا متن اصلی جوك افزوده  که در انتهاي شاه

 ]طرف[مورد داشتیم : کنند همچون نمونه یم تشدیدکننده مزاح و بامزگی آن معرفی
میشه رنگاي  :گفته ]طرف[رفته عطاري گفته آقا زردچوبه دارید عطاره هم آورده 

  !دیگش هم بیارید

                                                   
1. Attardo 
2. General Theory of Verbal Humor (GTVH) 
3. Language knowledge resource 
4. Narrative strategy knowledge resource 
5. Punch line 
6. Target 
7. Situation 
8. Logical mechanism knowledge resource 
9. Post-punch Line Humor Booster 
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... 
  !میگن عطاره اینقدر فلفل هندي خورده تا مرده

عنوان نسل یا سطح دوم و  به 2ها و متاجوك 1ها ي دیگري، پاراجوكبند دستهدر 
یی هستند که ها جوك ها پاراجوك). Attardo, 2001: 70( اند شده ی معرف ها جوكسوم 

و  3مستلزم استنباط میان متنی یا بینامتنیت ها آناند و درك  ي دیگر در ارتباطها جوكبا 
زندگینامه شیخ بهایی : تو گوگل سرچ کردم«آشنایی با ارجاع اولیه است، همچون 

 ).114: 2017مسائلی و حیدري شهررضا، (» باز بابات کنارت نشسته؟: گوگل گفت
یی هستند که شنونده انتظار شنیدن یک طنز را دارد ولی در واقع با ها جوك ها متاجوك

یه روز یکی سوار هواپیما : یک متن عادي مواجه شده و ناهماهنگی وجود ندارد مانند
  ...کنه سقوط می میشه یهو هواپیما

 ,Masaeli & Heidari-Shahreza( !!کند ینماین قرار بود جک باشه اما حادثه خبر 

2017: 115.(  
معتقدند که تنها بخش کوچکی از پیکره ) 113: 2017(مسائلی و حیدري شهررضا 

که این امر گویاي حیات موقتی  دهند یمها تشکیل  ها و متاجوك را پاراجوك ها جوك
  .هاست آنروز بودن  و پویایی و به ها جوك

 يمحمود و) 14- 111: 1385(ساختار شناسی، وکیلی از دیدگاه زبانشناسی و 
زمینه ذهنی و یا  عواملی همچون وجود پیش )188- 183 :1388( کیب يو آد ياریبخت

نقض  ي به تصویر کشیده شده،ها جهاناطالعات قبلی، ملموس و ممکن بودن 
همچون نقض اصول کمیت، کیفیت، تناسب، لحن و شیوه (ي زبانی صادقانه ها ارتباط

با  يباز ،یواژگانهمچون ابهام ( یعناصر کالم يریبکارگو ) 4توسط گریس شده ئهارا
 براي را ازجمله شروط الزم) و استعاره هیاغراق، تشب ،ییگو تناقض، همان ح،یکلمات، تلو

  .کنند یمگزاره بیان  یک بودن جوك
                                                   

1. Para-jokes 
2. Meta-jokes 
3. Intertextual links 
4. Grice 
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را به سه دسته  ها جوك) 1395(از دیدگاه کارکرد شناسی، توکلی راد و غفاري 
 ها يبد و ها یزشت به هیبا کناي آور نشاطکه در ضمن فرح بخشی و (ي سفید ها وكج

جنبه مزاح و  صرفاًکه (ي خاکستري ها جوك؛ )جنبه اخالقی و آگاهی بخشی دارند
که جنبه (ي سیاه ها جوكو ) باشند ینم هشداردهندهسرگرمی و تفنن دارند و سازنده و 

دارند همچون  اخالقی را و ارزشی هاي تخریب، توهین و تمسخر افراد و چارچوب
که  کنند یممحققین بیان . کنند یمتقسیم ) جنسیتی و زبانی قومی، رکیک يها جوك

 لودگی، مزاح، :مانند ییها یژگیو داراي ...ایرانی جامعۀ در رایج يها جوك«
 ها یژگیو این که است شکنی عرف و بودن رکیک طعنه، تناقض، مبالغه، ي،ساز کوچک

توکلی راد و غفاري، (» شود پدیدار جامعه در جوك مختلف انواع است دهش سبب
1395 :600 .(  

 کند یمتقسیم  3و عرف شکن 2را به دو دسته انضباطی ها جوك )2: 2005( 1بیلینگ
که نخستین بر تمسخر افراد و موضوعات خارج از عرف اجتماعی و دومین به استهزاء 

نیز با اشاره به تضاد  4دیویس. کند یمتمرکز شده  وضعي ها عرفو شکستن قوانین و 
که در آن نادانی یا حماقت، عدم  6»سفاهت«ي ها جوكبه بررسی  5بین جسم و ذهن

خاص و پرنفوذ  هاي گروهبرخورداري از دانش و تخصص کافی اصناف، مشاغل و 
جامعه همچون متخصصین، مهندسین، مدیران، وکال، پزشکان و نیز سیاستمداران، طبقه 

 7»زرنگی«ي ها جوكسفیدان و دیکتاتورها به تصویر کشیده شده و در مقابل  شراف، یقها
اشاره  ها گروهبرداري این  زیرکاه بودن و کاله ازحد، آب که به هوش بیش 7»زرنگی«

  ). Davies, 2011: 21( پردازد یمدارند 

                                                   
1. Billig 
2. Disciplinary 
3. Rebellious 
4. Davies 
5. Opposition between body and mind 
6. Stupidity jokes 
7. Canny jokes 
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ي از ا چرخهو اینکه چرا  ها جوكاو معتقد است درك و تفسیر هر دو دسته این 
ي ظهور کرده و گسترش ا جامعهدر خصوص صنف یا گروهی خاص در  اه جوك

در خصوص وکال و یا زنان با موهاي بلوند در  ها جوكهمچون گسترش ( ابندی یم
بستر و شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و  مستلزم فهم )آمریکا در اواخر قرن بیستم

ي مجازي نیز مجالی ها شبکهگسترش اینترنت و .). Davies, 2011: 67(است سیاسی 
در حقیقت . یا مجازي فراهم آورده است 1سابقه طنزهاي آنالین براي تولید و انتشار بی

وضعیت خویش  نیتر یعمومبی تشخص ترین و «زندگی مجازي، جوك سازي را به 
نه . شوند یمتوسط افراد به سمت سایرین پرتاپ  ها جوكرسانده تا جایی که در آن 

شفاف  طور به کی چیه، کننده افتیدرفضاي گوینده، نه فضاي  مقصود و مخاطب، نه
  ).84: 1395سفیري و شهرزاد، (» مشخص نیست

که  میم عبارت. دانست ي اینترنتیها2میم ي ازا گونه توان یمطنزهاي اینترنتی را 
ژن در کتاب  3شناسی دارد و نخستین بار توسط ریچارد داوکینز ریشه در زیست

است که  همچون زبان، مد، و شعر واحدهاي فرهنگی شد به معناياستفاده  4خودخواه

از و  )Dawkins, 1976: 206( ابندی یمبازتولید و جهش  ها در محیط زیستی شبیه ژن
  منتقل گریبه فرهنگ د یو فرهنگ ي به منطقه دیگرا منطقه، گرید يبه کشور يکشور

را حفظ  هیعناصر فرهنگ اول یول آورند یبه دست م یمتفاوت یشده و در هر انتقال معان
 پ،یدئوکلیجوك، و کیوب همانند  طیحدر م زيیهر چ نیز 5ینترنتیا يها میم. کنند یم

 ینترنتیکاربر ایک و از  افتهی سرعت گسترش که به هستند دیکارتون، متن و داستان جد
ی و صوت يریتصو ی،متن راتییدستخوش تغال انتق نیا انیمنتقل و در جر گریبه کاربر د

 ینترنتیکاربران ادیگر،  عبارت به .شوند یم داخلیمنظور انطباق با فرهنگ و موضوعات  به

                                                   
1. Online 
2. Meme 
3. Richard Dawkins 
4. The Selfish Gene 
5. Internet memes 
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  افزارها  نرمخالقیت شخصی و به مدد بلکه با استفاده از  ستندیتماشاگران منفعل ن
   پردازند یم ي طنزآمیزها میم و سپس اشتراك رییبه خلق، تغ روزي ها يو تکنولوژ

)Tay, 2014: 48-50; Laineste &Voolaid, 2016:32-33(.  

  

  مطالعات پیشین
 ها جوكي مختلف بر ساختار و کارکرد ها حوزهي فراوانی در ها پژوهشهرچند 

شده است، عمده تمرکز در این مرور پیشینه بر مطالعات صورت گرفته بر  انجام
 بندي و تحلیل یی که به مقولهها پژوهشدر این بخش برخی از . ي آنالین استها جوك

ي اینترنتی ها جوكیی اشاره خواهد شد که بر ها پژوهشپرداخته و به  ها جوكمحتوایی 
  .اند کردهي فاجعه تمرکز ها جوكجنسیتی، قومیتی و سیاسی و نیز 

 ها جوكبندي  شده با اتخاذ رویکرد تحلیل محتوا به مقوله ي از تحقیقات انجاما پاره
تحلیل تماتیک بیش از  با )95- 93: 1395(براي نمونه، سفیري و شهرزاد . اند پرداخته
ي متعددي همچون ها مقولهبه  »اتاق جوك«افزار  مبادله شده در نرم يها جوك پانصد
هدفی جز خنداندن از طریق بازي با کلمات یا  غالباًیی که ها جوك(ي منفعالنه ها جوك

د خارج رواج روابط آزا(ي مرتبط با جنسیت ها جوك، )دست انداختن خواننده ندارند
با  ها جوك، )ي جنسی زنان و مردانها تفاوتاز عرف، به سخره گرفتن ازدواج و 

نقد یا تمسخر خود، خانواده، مسائل (ي انتقادي ها جوكماهیت مذهبی و اعتقادي، و 
  .دست یافتند) و غیره و قومیتیروز اقتصادي و سیاسی 

 اند شده رداربرخوي جنسیتی از توجه خاصی ها جوك، ها جوكدر میان اقسام 
)Drakett, Rickett, Day & Milnes, 2018; Shifman & Lemish, 2010 ( ،در ایران

 2فرکالف نورمن 1با استفاده از تحلیل انتقادي گفتمان) 46- 44: 1395( فرقانی و عبدي

                                                   
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 
2. Fairclough 
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نشان . ي موبایل پرداختندها شبکهي جنسیتی در ها جوكبه بررسی بازنمایی زنان در 
همچون  زیرآمیتحقتی زنان نسبت به مردان، ارائه تصویري دادن موقعیت فرودس

بودن از دختران و زنان ازجمله موضوعات مورد بحث  نگر یسطحو  لوح سادههیجانی، 
ي رایج و فرهنگ مردساالرانه ها شهیکلدر مقاله است که به عقیده نویسندگان ریشه در 

ي جنسیتی در ها جوك شده با تمرکز بر ي مشابه انجامها پژوهش. در ایران دارد
ي طنز ها الیسر، )1396؛ سهیلی، دارانی و ملکی، 1395زارع پور، (ي اجتماعی ها شبکه

 و) 1396؛ منتظر قائم و حکیمی، 1391عطاردي، (سیماي جمهوري اسالمی ایران 
ي منفی از ا چهرهنیز حاکی از ارائه ) 2017حیدري شهررضا، (جوك گویی  1اپلیکیشن
ادي فاقد تحلیل، هوش و استعداد و دانش و مهارت عمومی، با عنوان افر زنان به
  .ي سطحی همچون زیبایی ظاهري هستندها دغدغه

هاي طنزآمیز اینترنتی با محتواي سیاسی نیز از موضوعات  ي سیاسی و میمهجوها
. )Mifdal, 2016; Tay, 2014; Wee, 2013(در کشورهاي مختلف است  شده یبررس

که  دهد یمدر مطالعه موردي در سنگاپور، نشان ) 64- 62: 2013( 2براي نمونه وي
اجتماعی که به انتقاد از سیستم  - ي آنالین سیاسیها یشوخو  ها جوكچگونه 

تا مرحله فشار بر مقامات دولتی براي استعفا پیش  پرداختند یمعمومی کشور  ونقل حمل
هايِ اینترنتی حاوي  میم دهد یمي نشان ا مطالعهنیز در ) 70- 69: 2014( 3تی. رفتند
آمریکا  2012که در جریان انتخابات ریاست جمهوري  4)ها اللتیک(ي سیاسی ها یشوخ

و  توسط شهروندان عادي تولید و منتشر شدند، به ابزاري جهت ابراز انتقادات سیاسی
- 103: 2013( 6و دادوگبلٌر 5کٌکر .ي سیاسی تبدیل شدندها تیشخصپاسخ به ادعاهاي 

                                                   
1. Application 
2. Wee 
3. Tay 
4. LOLitics 
5. Coker 
6. Dadugblor 
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کاربران غنایی در شبکه اجتماعی فیس بوك  1)قوم شناسی اینترنتی( یگروفنتنادر ) 109
ي اجتماعی خنثی ها شبکهي ها مزاحو بر این باورند که  کنند یمبه موارد مشابهی اشاره 

بررسی هجوهاي سیاسی . نیستند و اهداف اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی دارند
 یبهار عرب يها یناآرامدر خصوص  بوك کاربران مراکشی منتشرشده در صفحات فیس

  .هاست پژوهشنمونه دیگري از این ) 57- 50: 2016( 2توسط میفدال 2011
 3کارناوالی«گفتمان و دیدگاه  انتقادي تحلیل در ایران، تربتی و مهدوي با استفاده از

 فضاي ي منتشرشده درها جوكبه بررسی تعدادي از  ،»5طنز گروتسک«و » 4باختین

 که به» گفتمان«در دو دسته  ها جوك. ي پرداختندا هسته ص توافقمجازي در خصو
و  پرداختند یم ي و بهبود روابط دیپلماتیکا هستهالقاي تصویري خوش بینانه از توافق 

به . تقسیم شدند پرداختند یمبه تمسخر مذاکرات و بازنمایی منفی از آن  که» پادگفتمان«
دولت (و جناح سیاسی متفاوت در کشور د کننده منعکس ها جوكتفسیر محققین این 

تربتی و مهدوي، (و مناسبات قدرت و ایدئولوژي آنان هستند ) یازدهم و اصولگرایان
1397 :143 -140.(  

یی هستند که ها جوك اند گرفتهقرار  موردتوجه راًیاخکه  ها جوكدسته دیگري از 
که از  کنند یمشده بروز ي ا رسانهپس از بروز یک حادثه طبیعی یا غیرطبیعی و یا فاجعه 

ي منتشرشده ها جوكبررسی چرخه . شود یمنام برده » ي فاجعهها جوك«آنها با عنوان 
 ,Kuipers( به مرکز تجارت جهانی و حادثه یازده سپتامبر الدن بندر خصوص حمله 

2002; Chovanec, 2019 (شده در این حوزه هستند  یی از تحقیقات انجامها نمونه. 
دیویس معتقد است . شده است  ي فاجعه مطرحها جوكي براي ساخت دالیل متعدد

ي فاجعه ها جوكپوشش زیاد خبري و اشباع رسانه با اخبار فاجعه منجر به بروز 

                                                   
1. Netnography 
2. Mifdal 
3. Carnivalesque 
4. Bakhtin 
5. Grotesque 
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گفتمان خبري حاکم «، که در نتیجه آن افراد در مقابل )Davies, 2003: 15( شود یم
سیاسی، نژادي، با موضوعات ممنوعه همچون موضوعات «و » مقاومت نشان داده

ي ها جوكدیگر،  عبارتی به). Davies, 2003: 28(» کنند یمجنسی، جنایی و غیره بازي 
ي شده ا رسانهبراي مقابله با اثرات روانی حوادث غمبار » مکانیسم دفاعی«فاجعه نوعی 

  ).Davies, 2003: 23(هستند 
ي اه جوكي صورت گرفته در زمینه ها پژوهشپژوهش حاضر نیز در امتداد 

ي منتشرشده در خصوص ها جوكي فاجعه به تحلیل محتوایی ها جوكاینترنتی و 
  .پردازد یم 1398حادثه سیالب در بهار 

  

  روش پژوهش
در  1398ماه  جوك متنی مربوط به حادثه سیالبِ فروردین 100ي پژوهش شامل ها داده

براي . دیدندتولید و منتشر گر 1398ماه  ایران است که در طی دو هفته اول فروردین
هاي  تلگرام و فراخوان اعضاي گروه افزارهاي واتساپ و نرم ها از آوري این جوك جمع

با  ها جوكذکر است  شایان. شده است ها استفاده مختلف تلگرامی براي ارسال جوك
یی که در آن نزاکت زبانی لحاظ نگردیده و ها جوكشباهت ساختاري و معنایی زیاد و 

  .ي رکیک بودند در بررسی لحاظ نگردیدندها رتعبایا حاوي کلمات و 
آبادي،  ی راد، علیمؤمن(آنالیز شدند  شده به روش تحلیل محتوا  پیکره گردآوري

وتحلیل  ي پرکاربرد تجزیهها روشکه یکی از  تحلیل محتوا. )91: 1392فردانش؛ مزینی، 
 طریق از یمتن يها داده محتوایی ذهنی تفسیر براي«در پژوهش کیفی است  ها داده

به » شده  شناخته الگوهاي طراحی یا سازي تم و مند، کدبندي نظام بندي طبقه فرایندهاي
به علت کیفی بودن پژوهش حاضر بجاي ). 20: 1390ایمان و نوشادي، ( رود یمکار 

و اصطالحات و کمی کردن نتایج، بر ها  گزارهتمرکز بر ظاهر محتوا و تکرار و فراوانی 
  .و استنباط آنها تمرکز گردید ها جوكمضامین نهان 
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  آوري ي جمعها جوك، متن تمام ها دادهمنظور آشنایی با پیکره  در مرحله نخست به
 و ادراك بر اساس زمان شده مربوط به حادثه سیالب اخیر چندین بار خوانده شد و هم

در . شدي از هر جوك نوشته ا هیاول يها لیتحلو  رهایتفس مطالعه، مورد متن از خود فهم
و  شده  درجکلمات، جمالت، تصاویر (با توجه به اجزاي متن  ها جوكمرحله بعد متن 

کدگذاري  شدند یممستفاد  ها آنو مضامین و معانی آشکار یا نهفته که از ) ها ایموجی
ي معنایی در ها شباهتو  ها تفاوتي کدگذاري شده بر اساس ها جوكسپس . شدند

هرچند پیشینه . بندي شدند دسته ها مقولهسپس زیر ي مرتبط و ها مقولهطبقات یا 
کارگیري  پژوهش و مطالعات پیشین مورد مطالعه قرار گرفت، اما در کدگذاري از به

در زیر . بیرون آمدند ها دادهو طبقات از دل  کدهاشده اجتناب و   طبقات از پیش تعیین
  .بندي آورده شده است ي از این کدگذاري و دستها نمونه

 
  ها دادهبندي  نحوه کدگذاري و مقوله -1 جدول

  مقوله  تحلیل اولیه و کدگذاري  محتوا
 االن بود هوا رو مملکتقبالً 

 مسئوالن از .آب رو افتاده
 باز رو مملکت کنم یم خواهش
 نفس فقط ما هوا، رو بفرستن
  .نیستیم بلد شنا بلدیم کشیدن

  

انتقاد از شرایط پیشین کشور؛ استفاده از 
 حساب یببودن به معنی » هوارو «عبارت 

روي آب «بودن؛  سروسامان یبو  کتاب و 
کنایه از وخیم شدن شرایط؛ » افتادن

ي مسئوالن و دولت ها واژهاستفاده از 
  ).سویه سیاسی دادن به جوك(

  انتقادي -سیاسی
  
  
  
  
  

  

  ها افتهیحلیل و بررسی ت
ماه  ي فروردیناه البیسي منتشرشده در فضاي مجازي در خصوص ها جوكدر بررسی 

 -ي سیاسیها جوكاند از  چندین مقوله اصلی استخراج شد که به ترتیب عبارت 1398
برخی از . یتیجنس يها جوكو  منفعالنهي ها جوكاعتقادي، - ي مذهبیها جوكانتقادي، 

  .ها و خصوصیاتی هستند که در زیر به آنها اشاره خواهد شد این مقوالت داراي زیرشاخه
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  شده ي استخراجها مقولهو زیر  ها مقوله -2جدول 

  ها مقولهزیر   مقوله اصلی
  ي دولتیها ارگانمسئوالن و  -  انتقادي -سیاسی

  مسائل اقتصادي -
  کشورهاي منطقه -

  گله و شکایت از خداوند -  مذهبی-اعتقادي
  ي دینیها تیشخص -
  دینی ضیفرا -

  منفعالنه
  جنسیتی

  

  انتقادي-ي سیاسیها جوك
ي با ها جوكشده در خصوص حادثه سیالب،   ي گردآوريها جوكاي در بررسی محتو
این  .ي یافته شده را تشکیل دادندها مقولهترین  انتقادي یکی از بزرگ - مضمون سیاسی

اقتصادي روز - که سویه سیاسی دارند با پیوند حادثه سیالب با مسائل سیاسی ها جوك
هاي  به برخی از این زیرمقولهدر ادامه . پرداختند یمنقد شرایط موجود  جامعه به

ي دولتی، مسائل اقتصادي و کشورهاي ها ارگانکدگذاري شده با عنوان مسئوالن و 
  .منطقه اشاره خواهد شد

  ي دولتیها ارگانمسئوالن و 
 - ي کدگذاري شده در مقوله انتقاديها جوكنشان داد که بخشی از  ها دادهبررسی پیکره 

مسئوالن رده باال و مقامات دولتی پرداخته و افراد  ازقاد انت تصریح یا تلویح به سیاسی به
ي، عدم ظاهرسازی، توجه یبي، کار کم، موقع بهمنفی همچون عدم حضور  صفاتی را به

شخص . نمودند یمدلسوزي و درایت و تدبیر و درك صحیح شرایط متّصف 
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کشور  ییترین مقام اجرا عنوان عالی به یدکتر حسن روحانجناب آقاي جمهور  رئیس
بود  ها جوكي از این ا نمونه 1جوك شماره . ندها بود جوك نیا یاز مخاطبان اصل یکی

 .آورده شده است حیمل يا خنده ایجمهور با لبخند و  از رئیس یعکسکه با 

      طونا؟یکردم ش زیرو ون رانیا نیکنیحال م )1
 - ن به ونیزکه پس از وقوع سیالب، ایرا شود یمگونه بیان  در این جوك این

یی در شمال ایتالیا که به دلیل احاطه شدن توسط آب و ایرؤي گردش پذیر و ا رهیجز
با کمرنگ دیگر،  عبارت به. شده است تبدیل  –تردد ساکنین با قایق شهرت جهانی دارد 

اغــراق (آمده  تراژدي سیالب و خسارات و فجایع پیشسازي  کوچک ایجلوه دادن 
و  از دستاوردها آمیزي و پرآبی به طرز اغراق شده گرفته رهسخ به جدي امر )منفــی

در » ها طونیش«و » نیکنیحال م«استفاده از عبارات  .شده است معرفیدولت  يها تیموفق
به آن داده به  بازاري کوچه و سبکی عامیانه و يا محاوره ابتدا و انتهاي جوك که لحنی

  .جنبه مزاحی جوك افزوده است
شده در  ت الزم از جانب مسئوالن از دیگر موضوعات مطرحعدم تدبیر و درای

  .هاست جوكمنتخبی از این  3و  2جوك . ي انتقادي بودها جوك
   نمیفته اتفاقی هیچ دادن هشدار واسشقبالً  مسئوالن نباشین سیل نگران) 2
 جلوگیري براي تمهیداتی چه پرسید که خبرنگاري پاسخ در بحران ستاد رئیس) 3

حل  راه این شنیدن با سیل !!کنند دعا مردم: اندیشیدید، گفت احتمالی يها خسارت از
  .کرد فکر بدش کارهاي به و کرده کج اتاقش به خودشو راه

شده توسط مسئوالن دادن  این است که تنها اقدام انجام  2مضمون ضمنی جوك 
وان یکی عن به» بحران ستاد رئیس«شده که  گونه مطرح نیز این 3در جوك . هشدار است

سازوکار  و تعیین يزیر برنامه ،بحران فرماندهی عملیات از مقامات ارشد که پیشگیري،
بر عهده دارد در واقع تمهیدي براي حل  را در برابر حوادث و سوانح کاهش خطر

 این شنیدن با سیل«عبارت ! دارد» دعا«بحران سیالب نداشته و تنها از مردم درخواست 
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به کلید جوك » کرد فکر بدش کارهاي به و کرده کج تاقشا به خودشو راهحل  راه
عنوان موجود زنده و ایجاد تباین و تناقض و  بهو با شخصیت بخشی به سیل  شده  افزوده

، به بار مزاحی جوك افزوده خرق عادتگذر از مرز عقالنیت، تخیل و منطق و به عبارتی 
  .است

مسئوالن از شرایط همچون  ي انتقادي عدم درك صحیحها جوكدر نوع دیگري از 
و مشکالت و مصائب مردم به کنایه  زده لیسبه مناطق  واردشدهخسارات جانی و مالی 

  .ي از این مورد استا نمونه 3جوك شماره . اند شده مطرح
 تومن هزار پونصد دیدن خسارت سیل اثر در که دامدارانی به قراره دولت )4 
 زنگوله یه گله بازمانده گوسفند آخرین براي میشه پول این با. کنه پرداخت نقدي کمک

     .خرید خوشگل
 تومن هزار پونصد( ناچیز مبلغی است است که قرار» دولت«این جوك  مخاطب

 مضامین داراي جوك این هرچند. کند پرداخت دهید خسارت دامداران به) نقدي کمک
» خوشگل خریدن زنگوله«ي ها گزارهجمله پایانی جوك با  طنزگونه است، و زیآم اغراق
عدم درك صحیح دولت از میزان  از سویی به» گله بازمانده گوسفند آخرین«براي 

را در بردارد و از سویی  گرفتن سخره به از خسارات و عمق فاجعه کنایه دارد و شکلی
  .دیگر با گزینش هوشمندانه کلمات جنبه مزاحی جوك را افزایش داده است

انتقادي به عدم اعتماد مردم به مسئوالن - ي سیاسیاه جوكدر گونه دیگري از 
  .آورده شده است ها جوكدر زیر دو نمونه از این . است شده  اشاره
  .شود یم بازسازي وقت اسرع در زدگان لیس مسکونی منازل: نمسئوال) 5 

   :من
  : مردم
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  : مصاحبه بعد مسئوالن
کالً  رو کشور اینا کنم رمشکوکم، فک کشور اخیر يها یبارندگ این به من) 6

    .بدن تحویل بعد هفته میشورنش فروختن، دارن
ها و گزینش خاص آنها  ي استفاده از کالم، مفهوم توسط ایموجیجا به 5در جوك 

براي شنونده جوك و مردم  استفاده از ایموجی حیرت و ناباوري  .است شده  منتقل
در اسرع  زدگان لیسزسازي منازل مسئوالن در خصوص با اظهارنظرپس از شنیدن 

 تجربه از کنایه از مصاحبه بعد وقت، و ایموجی شوخی و تمسخر براي مسئوالن
 به مردم اعتماد عدم بیانگر و دارد مقامات يدهایوع و وعده تحقق عدم در مردم زیسته

عنوان  به» اینا«با استفاده از کلمه  6 جوك در .هاست آن ياظهارنظرها و مسئوالن
» بدن تحویل بعد هفته میشورنش فروختن دارنکالً  رو کشور«اطب جوك و جمله مخ
شده  ي از پیش طراحیا توطئهي اخیر اقدام یا ها یبارندگکه  شود یمضمنی بیان  طور به

میان فروختن کشور، شستن و هیچ ارتباط منطقی یا معنایی خاصی هرچند  .است
خواسته با بازي زبانی و اتکا به  تحویل دادن آن وجود ندارد، اما سازنده جوك

 شنوندهلبخندي بر لب هم  )همچون شستن و تحویل دادن ماشین(ي مشابه ها داللت
  . بیاورد و هم شکاف فکري بین مردم و مسئوالن را بیان کند

حقیقی نیز از دیگر موضوعاتی بود که طیفی از  ظاهرسازي و عدم دلسوزي
وقوع حادثه  نینخست يدر روزهااي مثال، بر. داد یمرا به خود اختصاص  ها جوك

ابراز  ایموجود و  طیشرا یمنظور بررس به یاسیاز مسئوالن و فعاالن س یبرخ البیس
ها به پخش گسترده  زده حاضر و رسانه در مناطق سیل دگانیبا حادثه د يهمدرد
حضور در  نیا نیاز مفسر یبرخ. پرداختند البیاز ورود آنان به داخل س ییها صحنه

همچون  یمنظور اهداف و منافع شخص که به ،دانسته یاسیژست س کی شتریبصحنه را 
به داخل آب و  یاسیصحنه ورود فعاالن س. صورت گرفته استشرکت در انتخابات 

  یبررس يها هاي جوك مایه و شائبه حضور در انتخابات مجلس ازجمله درون يوال گل
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که میان میزان  شود یمگونه القا  موضوع، این با اشاره و کنایه به این 7در جوك  .بود شده
 .ورود به سیل و شرکت در انتخابات مجلس و احتمال انتخاب شدن رابطه و جود دارد

 خوامینداره؟ م يفقط تا کمره و خطر لیس رانیا يکجا دونهیم یکس دیببخش) 7 
   . انتخابات مجلس شرکت کنم يتو دوره بعد

ي دولتی که در نهادهاو سازمان و  ها ارگانلتی، گذشته از مسئوالن و مقامات دو
در صحنه حضور داشته باشند،  رود یمزمان وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی انتظار 

ي از این ا دهیبرگز 9و  8هاي  جوك. انتقادي بودند- ي سیاسیها جوكي از ا پارهمخاطب 
  .هستند ها جوك

  )بحران ادست( .مربوطه خودتون به بعدش به اینجا از دیگه) 8
 .!میگیره رو مسکن بنیاد جاي کانکس بنیادکم  مک )9

که با لحنی عامیانه از عدم پذیرش  شده نقل» ستاد بحران«ي از ا جمله 8در جوك 
در . دهد یممسئولیت توسط این ستاد و واگذاري مدیریت امور به خود مردم خبر 

جایگزین بنیاد مسکن  عنوان به» بنیاد کانکس«نیز در یک بازي طنزآمیز کالمی  9جوك 
دیده  ازسازي مناطق آسیبدر کشور و ب تأمین مسکن محرومانو  وساز ساختکه متولی 

به   جوكدر هر دو . شود یماست معرفی در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی 
آمیزي عملکرد نامطلوب و یا عدم مدیریت صحیح شرایط  کنایه و متلک و به نحو اغراق

 .شود یمشده به سخره گرفته  و یا اقدامات انجام شود یمالقا  ها ارگانین از جانب ا

  

 مسائل اقتصادي

ي انتقادي سویه اقتصادي ها جوكي از ا پارهنشان داد که  ها دادهبررسی پیکره 
داشته و با پیش کشیدن حادثه سیالب به انتقاد از شرایط اقتصادي موجود کشور 

. اختالس، تورم و گرانی بود شده کشفاقتصادي بیشترین موضوعات . پرداختند یم
  .ي انتقادي هستندها جوكي از این ا دهیگز 11و  10هاي  جوك
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چند تا  دست بدن نی یه نفري که نهای شهرا از سیالب خروج راه تنها )10
 تموم تا بزنن میک هم روها آب این میزنن میک مردم خون که همونجوري اختالسگر،

  .زندگیشون خونه سر برن بتونن مردم بلکه شه
 بذاره نجات تیوپ یه عقبش صندوق تو و کنه تولید پراید یه سایپا وقتشه االن  )11

    .قیمتش رو بکشه میلیون 20 و میاد سیل که مواقعی براي

 ازجمله مربوط به آنها حواشی و مالی فساد جنجالی يها پرونده اخیر هاي سال در
 و فساد افشاي با گاهی چند از هر کهاند  بوده یرانیا جامعه روز مسائل برانگیزترین بحث

 از جدیدي موج اختالسی، مبالغ و ارقام و اعداد و جدید اختالسگران اقتصادي تخلف
مکیدن خون و (با استفاده از تشبیه  11در جوك . شود یم ایجادها  رسانه در اخبار

گونه که  تا همان اند شده عنوان حلّال معضل سیالب معرفی ، اختالسگران به)مکیدن آب
»نیز به تجربه زیسته  10در جوك . »بزنن میک هم روها آب این میزنن میک خون مردم

شده و مفهوم ضمنی آن   برانگیز قیمت خودرو اشاره ایرانیان در خصوص افزایش بحث
آمده حداکثر استفاده یا  از شرایط پیش توانند یماین است که تولیدکنندگان خودرو 

به افزایش ) عقب صندوقتیوپ نجات در (ه را برده و با افزودن آپشنی جزئی سوءاستفاد
، این جوك کنایه از افزایش تر کالندر سطحی . غیرمنطقی قیمت خودرو اقدام کنند

  .در کشور است ختهیگس لجامو تورم  هیرو یب

  

  کشورهاي منطقه
ران از ي جمهوري اسالمی ایها تیحماي مالی و ها کمکدر یکی دو دهه اخیر 

ي مسلمان منطقه همچون غزه، لبنان، سوریه و عراق و آمار و ارقام راستین و ها نیسرزم
ي بالعوض به این کشورها به یکی از ها وامدروغین منتشرشده از بودجه صرف شده و 

که بعضاً با عدم شفافیت کافی از  ها بحثاین . شده است  مسائل روز جامعه تبدیل
چنان « شود یمي داخلی و خارجی همراه ها رسانهي سوار موجسمت مقامات دولتی و 
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صورت  براي بخشی از مردم و حتی فعاالن سیاسی و اجتماعی مهم شده است که به
کم در حوزه اقتصادي ناشی  کنند همه مشکالت موجود در کشور، دست جدي فکر می

ت بکشد از همین قضیه است و اگر ایران از کمک کردن به لبنان و غزه و سوریه دس
چیز در داخل خواهیم داشت و فقر و مشکالت مالی مملکت  پول کافی براي همه
ها، اعم از دارا و  جاهایی کشیده شده که خیلی از ایرانی بحث به .برطرف خواهد شد

ها و  کنند حقشان را لبنانی ندار در مناطق مختلف کشور به صورتی جدي حس می
این شائبه به  ).1397خرداد  28رگزاري تابناك، خب(» اند ها خورده ها و سوري فلسطینی
ي از ا نمونهي جوك سازي در حادثه سیالب تبدیل گردید که در ادامه ها سوژهیکی از 

  :.آن آورده شده است
 ماست نوبت شدید آب کردید گرفتار کمکمان بودیم آتش زیر میگن ها یلبنان  )12

 . بودم گرفته پولشو بابام خود از که افتادم پدر روزِ کادوي کنیم یاد کمک که

  

  مذهبی-ي اعتقاديها جوك
نشان داد که وقوع  ها جوكسیاسی، بررسی محتوایی - عالوه بر موضوعات انتقادي

در  ي متعددها يسازجوك  ی را برايبابعنوان یک پدیده قهري و طبیعی  سیالب به
کایت از ي گله و شها مقولهاین بخش داراي زیر . نمود اعتقادات مذهبی بازخصوص 

  .است که به تفکیک بررسی خواهند شد ي دینی و فرایض دینیها تیشخصخدا، 
  

  گله و شکایت از خداوند
عنوان خالق و عامل این  مخاطب قرار دادن خداوند و گله و شکایت از او به

نزول  ، وقرآن يها سوره، امتیقوقوع همچون  یاسالم- دینی يها حیتلمبه همراه  حادثه
. عقیدتی بود - ي مذهبیها جوكشده  ی ازجمله مضامین شناختهاله اتامتحانبالیا و 

 و است يا مجادله و غیرمحترمانه گاه و عامیانه و يا ها محاوره جوك گونه این زبان
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دست  ي ازاینا دهیگز 13جوك . کنند یم پیدا خاتمه یا شروع »خدایا« عبارت بامعموالً 
  .است

 بوده قرار میخونه خط به خط داره شجلو گذشته کرده باز تکویروسورة  خدا  )13
 .  .میکنه ش پیاده ایران تو و کنه چیکار قیامت

 مذهبی با- ي دینیها انگارهدر ساختاري دیگر، با استفاده از تناقض و تباین 
در  جیعبارات را ای »ونیکلکس«، »کسیم«، »دانلود«، »جیپک«همچون  گانهیب يها واژه

نسخه «، »اپلیکیشن«، »رمرحله آخ« وتري همچوني کامپیها يبازو  رسانه يایدن
و غیره از موضوعات عقیدتی همچون بال و » ستاره دادن«، »نسخه پولی«، »آزمایشی

و  14ي ها جوك. یی و قداست زدایی شده استزدا ییآشناو وقوع قیامت  آزمایش الهی
  .هستند ها جوكیی از این ها نمونه 15

 کردي؟ عرضه کامل نوروزیتو پکیج کنی فعال دماوندفشان  آتش یه االن خدا )14

  
 قیامت پولی نسخهلطفاً  بیشتر بالهاي براي. بود قیامت آزمایشی نسخه اینجا تا )15

     .بدین ستاره 5 آخرالزمان اپلیکیشن به و کنید دانلود رو

  

  ي دینیها تیشخص
 اند شده ي مذهبی مربوط به پدیده سیالب نام بردهها جوكي که در ها تیشخصاز دیگر 

با استفاده از  ها جوكدر این . ي مقدس و دینی هستندها تیشخصپیامبران الهی و 
همچون (ي پیامبران ها داستانزمینه ذهنی مخاطب ایرانی و اطالعات مذهبی وي به  پیش

حضرت نوح و ساخت کشتی، صبر حضرت ایوب در مراحل مختلف آزمایش الهی، 
داق گذاشته شدن حضرت موسی و رها شدن در حضرت سلیمان و قالیچه پرنده، در قن

؛ همچون اند شده اشاره و به پدیده حاضر ارتباط داده )ابابیل و غیره يها پرندهرود نیل، 
 :زیر نمونۀ
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 کشتی یه وقتشه میندازه االن نوح کشتی و طوفان یاد منو سیل، و بارون این  )16
 .  ...برداریم جفت یه مفیدزندة  موجود هر بسازیم، از

 مرحله از ایوب حضرت بزارن؛ تحمل و صبر مسابقه ایران تو این روزا  )17
  ..!نمیاد باال هم گروهی
  

  فرایض دینی
احادیث اخیر با شدت و گسترش خشکسالی و کاهش باران، استناد به  هاي سالدر طی 

در مورد علل گسترش خشکسالی و ارتباط آن  ایشان و روایات السالم هیعلائمه اطهار 
 زیبرانگ تیموضوعات حساس به یکی ازهاي خاصی از جامعه  گروه و عملکرد با رفتار

دست احادیث همچون  و گزینشی ازاین ابزاري و سیاسی ةاستفاد. شده است تبدیل
به مقوله عفاف و حجاب و نوع پوشش بانوان  لرزه نیزمارتباط خشکسالی، سیل و 

ي براي جوك سازي ا هیادستمازجمله این موضوعات است که در پدیده سیالب نیز 
که  شود یمگونه القا  با لحنی طنزآمیز یا تمسخرگونه این 18براي مثال، در جوك . گردید

ي اخیر شده ولی چون در این امر ها بارشرعایت کامل حجاب توسط بانوان منجر به 
توسط  غالباًدر ابتداي جمله که » خواهرم«عبارت ! است داده رخي شده سیالب رو ادهیز

 ایران کل«و اغراق » شل کن« ، بازي زبانیشود یمرعین و آمرین به معروف استفاده متش
  .اند شده انتخابمنظور افزایش بار مزاحی جوك  به» میبره داره سیل رو

 حجابتو یکم خداییش اما اومد؛ بارون و کردي رعایت حجابتو ممنونم خواهرم )18
  .میبره داره سیل رو ایران کل کن، شل

حجاب و عفاف، اشاره به فرایض دینی همچون نماز، دعا و غسل نیز از در کنار 
بر طبق احادیث و روایات . مذهبی بود- ي اعتقاديها جوكشده در  دیگر موارد مطرح

که در هنگام بالیاي طبیعی و اقلیمی همچون  شود یماسالمی به مسلمانان توصیه 
انند و از خداوند طلب نزول ی نماز استسقاء یا باران بخوآب یبخشکسالی و قحطی و 
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گردید که در ادامه  ها جوكزمینه دینی دستمایه برخی از  این پیش. رحمت الهی نمایند
  .است شده گذاشتهي از آن ا نمونه

 جوي نزوالت که بخونیم باران نماز مجبوریم اولش خشکسالی با مبارزه براي  )19
 بخونیم سیل ضد نماز یه بعد شه آب برفا که بخونیم آفتاب نماز باید شه، بعد سرازیر

    )ایران تو بحران مدیریت ستاد(نیاد  بار به خسارت میشه آب برفا که
، به »سرازیر شدن نزوالت جوي«براي » نماز باران«پس از اشاره به  19در جوك 

براي » ضد سیل«و نماز » آب شدن برفا«براي » نماز آفتاب«نمازهاي ساختگی همچون 
شده و در واقع قداست این امر به سخره  اشاره ها برفت آب شدن جلوگیري از خسارا

که تناوب امور را نشان » بعد«و تکرار کلمه » اولش«استفاده از عبارت . شده است  گرفته
شده با این  جوك استفادهبیت  که به شاه» ستاد مدیریت بحران تو ایران«و عبارت  دهد یم

شده به تشدید مزاح  توسط مدیریت بحران مطرح مضمون که متن همچون یک بیانیه راهبردي
 .و بار طنز آن افزوده است

  

  ي منفعالنهها جوك
این . ي منفعالنه قرار گرفتندها جوكدر مقوله  شده یبررسي ها جوكبخش دیگري از 

جنبه خنداندن مخاطب را داشته و بار ایدئولوژیک، آگاهی بخشی و یا  صرفاً ها جوك
 .هاست جوكیی از این ها نمونه 21و  20جوك . گرفتند یبرنمسوگیري خاصی را در 

 یک خونه توي زلزله براي بده جا ما به سیل برادوطبقه  خونه توي کس هر  )20
   بشه خونه به خونه مبادله فامیلی گروهاي توي نیبفرست. میدیم جا بهش طبقه

 اترپلوو باید وسطی و والیبال جاي به بدر سیزده امسال میاد بوش که اینجور  )21
.کنیم بازي ♂♀ 
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 ي جنسیتیها جوك
ي جنسیتی زنان و ها تفاوتي ساز برجستهبا  شده  یبررسي ها جوكبرخی دیگر از 

ي آنها در هنگام وقوع این حادثه، ماهیتی جنسیتی ها واکنشمردان، دختران و پسران و 
تقادي و ان- ي سیاسیها جوكبه نسبت  ها جوكگونه  از خود نشان دادند؛ هرچند این

یی از این ها نمونه 23و  22جوك . ي را تشکیل دادندتر کوچکاعتقادي مقوله - مذهبی
  .هاست جوك

  آبجی سالم )22
  نکــن بالکم من جون
  ببینم خام یم شدم نگران فقط

  که؟؟؟؟ نیومده سیل اونجا
.  
.  

  زنی مخ ورژن آخرین
  طلب فرصت پسر یک
   دختــرا وي پی در
  .ارانب بارش زمان ایرانی در زن  )23

 شوهر مادر و خواهرشوهر بخصوص منو حسوداي چشم بارونت اینحق  به خدایا
 گونه و این... بنشونیش سیاه خاك به اي دیگه زن با شوهرمآگه  خدایا...کنی  کور رو
    شود یم نازل سیل صورت به الهی عذاب و شود می تمام الهی رحمت که شود یم

ي حتی وقوع ا حادثهپسران از هر  این است که 22مضمون ضمنی در جوك 
ی طلب فرصتو برقرار کردن رابطه با دختران هستند که خود » مخ زنی«سیالب به دنبال 

ي ها شبکهتضاد و تباین واژگان مرتبط با . کند یمو سوءاستفاده آنها از شرایط را القا 
یانه بازاري و عام با لحن کوچه» ورژن«، و »پی وي«، »بالك کردن«مجازي همچون 

، در کنار عنصر غافلگیري در کاررفته به، خط الرسم تعلیقی »سالم آبجی«جوك همچون 
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» دختــرا وي پی در طلب فرصت پسر زنی یک مخ ورژن آخرین«جمله نهایی آن 
نیز شاهد  23در جوك  .شود یمو سپس خنده خواننده  موجب تعلیق و درنگ زمانی

ي سطحی همچون نفرین ها دغدغهم که ي منفی از زن ایرانی هستیا شهیکلتصویري 
دارد که در اثر دعاي او رحمت الهی به  را یی شوهروفا یبخانواده همسر و ترس از 

 تمام الهی رحمت که شود یم گونه و این«جمله نهایی . شده است عذاب الهی تبدیل
 اینکه براي ارتباط وقوع سیالب به » شود یم نازل سیل صورت به الهی عذاب و شود می

 .تشدید بار مزاحی آن را به همراه داشته باشد تواند یماست  شده افزودهجوك تکراري 

  

  گیري بحث و نتیجه
ي شده به ا رسانهفجایع «شده است  ي از تحقیقات مشابه مطرحا پارهگونه که در  همان

صورت فیزیکی و ذهنی از واقعه دور هستند  به احتماالًدستاویزي براي مخاطبانی که 
تا نارضایتی خود را درباره سایر مسائل ابراز و از فرصت ایجادشده براي  شود یمتبدیل 

» گیري خود در قبال شرایط اجتماعی و سیاسی موجود بهره برند نمایش موضع
)Chovanec, 2019: 206 .(فاجعه به طرز »تصادم طنزآمیز«، در یک 1به عقیده کویپرس ،

مسائل جنسی، مذهب، خشونت و «مچون طنزآمیزي با موضوعات نامرتبط با حادثه ه
  ).Kuipers, 2002: 453( شود یمو موضوعات ممنوعه ارتباط داده » قومیت

گیري در  نیز دستاویزي را براي نمایش موضع 1398حادثه سیالب  رسد یمبه نظر 
. اقتصادي بودند - مسائل سیاسی ها آن نیتر مهمباب سایر مسائل فراهم آورد که 

تقسیم  شده به سه دسته قابل انتقادي بررسی- ي سیاسیها جوكطورکلی، چرخه  به
ي دولتی و مسئوالن در مدیریت ها ارگانکه به ناکارآمدي » سفاهت«ي ها جوك: هستند

؛ پرداختند یمزده و انتقاد و یا استهزاء آنان  رسانی به افراد بحران بحران و کمک
، همچون کردند یممده را مطرح آ که سوءاستفاده افراد از حادثه پیش» زرنگی«ي ها جوك

                                                   
1. Kuipers 
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عنوان برگ برنده در صورت کاندید  زده به ارتباط دادن حضور مسئوالن در مناطق بحران
که از حادثه سیالب » افشاگري«ي ها جوكو )) Davies, 2011: 20شدن در انتخابات 

اقتصادي همچون فساد، اختالس،  زیبرانگ بحثکشیدن و یا یادآوري مسائل  شیپ بهبراي 
جنبه انتقادي و آگاهی  ها جوكهرچند برخی از این . نمودند یمتحریم و تورم استفاده 

ي سفید رفته و با اغراق در نقاط ضعف و تعمیم ها جوكبخشی داشته، بسیاري فراتر از 
از  ، کینه و دشمنینفرت مجموعه احساس کل به ها يکار کمي و ریتدب یببخشی 

 و راد توکلی( نمودند یمو سیاسی را منتقل  مسئوالن، سرخوردگی و حس حقارت ملی
بازتاب سطح فکر و  ها جوكدر نگاهی دیگر، این دست ). 617- 616: 1395غفاري، 

عدم  رسد یمبه نظر . تحلیل و تفسیر افراد عادي جامعه از مسائلِ روز نیز هستند
همچون کمک دولت به کشورهاي منطقه همچون (شفافیت در خصوص مسائل سیاسی 

فراهم  ها شائبهنیز عرصه را براي مبالغه طنزآمیز و تقویت  )سوریه، لبنان و غیره عراق،
  .نموده است

ي دولتی ها ارگانکه به انتقاد از دولت، مسئوالن و  ها جوكی این چرخه راست بهاما 
میزان باالي «به عقیده دیویس  پرداخته بودند چرا و چگونه تولید و منتشر شدند؟

» موضوع مشترك بیانگر یک واقعیت اجتماعی است در خصوص یک ها جوك
)Davies, 2011: 7 .(در شرایطی رخ داد  1398 وقوع سیالب در روزهاي نخستین سال

خروج . تجربه کرده بودند 1397که مردم ایران شرایط اقتصادي بسیار سختی را در سال 
گرانی و تورم و  ملی، ارزش پول سابقه بی تنزلآمریکا از برجام، نوسانات شدید ارزي، 

شک  که بی اقشار ضعیف و متوسط کشور وارده برفشار و  کاهش قدرت خریدآن  تبع به
ناکارآمد  هاي ریزي و برنامه ها مدیریت اقتصادي و سیاستء سواز ناشی آنها از بخشی 

به کالمی . بوده و اثرات روانی عمیقی بر مردم برجاي گذاشته استمدیران و مسئوالن 

دهنده  سو نشان از یک شوند یمصورت ناشناس تولید و منتشر  که به ها وكجاین دیگر، 
 - ي اجتماعی در باب مسائل سیاسیها تیواقعي جامعه ایرانی در خصوص ها دغدغه
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 ,Mifdal, 2016: 47; Wee(اقتصادي و بازتاب صداي انتقاد و اعتراض آنان هستند، 

 باشند یمي روانی ها تنشفشارها و و از سویی دیگر ابزاري براي تخلیه ) 62-65 :2013
)Attardo, 2017: 5.(  

اعتقادي -مسائل مذهبی شده بود دومین مقوله بزرگ که به حادثه سیالب پیوند داده
ي پیامبران الهی و ها داستانگله و شکایت از خدا و حکمت و مشیت او، تلمیح به  .بود

چـون حجـاب، نمـاز،    ارتباط سیالب به فرایض دینی هم ي مقدس و دینی،ها تیشخص
غسل و غیره از مضامین اصلی این مقوله بودند که گاه از مزاح فراتر رفتـه بـا قداسـت    

احترامی بـه مقـام خداونـد، انبیـاء الهـی و فـرایض دینـی همـراه          زدایی و توهین و بی
ي هـا  ارزشسـازي درسـت    تحقیر نمادهاي دینی حـاکی از عـدم نهادینـه   . دندیگرد یم

حرمت آنهـا رعایـت    ستیبا یمی در خصوص مسائلی است که اعتقادي و آگاهی بخش
  ).119: 1390کرامتی و مهرام، (شود 

ي جنسـیتی مقولـه کـوچکی را بـه خـود      هـا  جـوك ي منفعالنـه،  ها جوكدر کنار 
 چندان مثبت، ي نها چهرهي پیشین حاکی از ارائه ها پژوهشاختصاص دادند که همچون 

؛ حیـدري  53-51: 1391عطاردي، (سو  از یکي و قالبی از شخصیت زن ایرانی ا شهیکل
، و هنجارشکنی در خصـوص روابـط زنـان و مـردان بودنـد      )64-61: 2017شهررضا، 

» تابوهاي جنسـی «؛ هرچند به علت ماهیت موضوع )606: 1395توکلی راد و غفاري، (
 هـا  دادهي قـومیتی در پیکـره   هـا  جـوك کمتر دیده شد، نکته حائز اهمیت آن است کـه  

ایـن  . ي مجزا به آنان اختصاص داده نشدا مقولهوجود داشتند و به همین علت ندرت  به
زده  مختلف سیل هاي گروهنشانگر ابراز همدلی و همدردي جامعه با اقشار و  احتماالًامر 

دارنـد، امـا    مدت کوتاه حیاتیغالباً  ي فاجعهها جوك هرچند. فارغ از قومیت آنان است
و ارتبـاط دادن فجـایع و    هـا  آنوه ساخت و گسترش ، چرایی و نحها جوكماهیت این 

نیازمنـد   دینـی  و مـذهبی  سیاسـی،  اجتمـاعی،  مسـائل  حوادث طبیعی و غیرطبیعـی بـه  
  .شناسی اجتماعی است شناسی و روان یی نظیر جامعهها حوزهدر  تر گستردهي ها پژوهش
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