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  چکیده

هاي رایج ارتباطی در ایام حساس انتخابات  که شوخی سیاسی یکی از قالب با توجه به این

 بود، این پژوهش به این سؤال پرداخته است که چگونه در 1396ریاست جمهوري سال 

بدین منظور دو گروه . ه است شد ترین زمان ممکن از شوخی سیاسی بهره گرفته سیاسی

 پیام از 7000گرایی انتخاب شد و بیش از  طلبی و اصول هاي مفرط اصالح تلگرامی با گرایش

قرار این دو گروه دربازه زمانی یک ماه قبل از انتخابات با روش سایبراتنوگرافی مورد تحلیل 

شناختی  نبرد نشانه در ،شوخی در مقام سالحاز دهد که  نتایج این پژوهش نشان می. گرفت

عنوان  علیه گروه رقیب و حفظ فاصله شناختی از ایشان استفاده شد و در مقام تسکین به

 ها مورد هاي سیاسی و افزایش همدلی با خودي ابزاري براي کاهش فشارها و اضطراب

استهزاي (اما تفاوت عمده در بین دو گروه، استفاده از شوخی مقاومت . استفاده قرار گرفت

همچنین جریان یافتن ارتباطات سیاسی در بستر . طلب بود توسط گروه اصالح) یط بدشرا

سازي این بستر با شرایط زبانی و  سو موجب متناسب هاي اجتماعی مجازي، از یک شبکه

هاي ذاتی  فرهنگی مخاطبان و از سوي دیگر، باعث تغییر منطق امر سیاسی بواسطه ویژگی

رفتگی فضاها  در این بستر نوظهور شاهد اختالط و درهمدر واقع، . این رسانه شده است

  .هستیم...) سیاسی و غیرسیاسی، شخصی و غیرشخصی، شادي و غم و (

   شوخی، سیاست، تلگرام، انتخابات ریاست جمهوري:هاي کلیدي واژه
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   مقدمه و بیان مسئله-1

 هـم  امـا . اسـت  سـرگرمی  از جـنس   شوخی، و شود  می تلقی جدي موضوعی سیاست،

 را جـدي  مقصودي تواند می شوخی هم و شود ارائه دار  خنده قالبی در تواند  می استسی

: دارد وجـود  موضـوع  دو این ارتباط مورد در متفاوتی هاي  دیدگاه. باشد داشته خود در

شوخی سیاسی راهی براي افـزایش جـذابیت امـر سیاسـی بـراي عمـوم مـردم، شـیوة                   

ري براي انتقال اطالعات سیاسـی بـه سـایر    سیاستمداران براي نمایش مردمی بودن، ابزا  

مدار شدن افراد، راهی بري مکالمه  


هـاي سیاسـی، ابـزاري بـراي ترسـیم گـروه         گفتمان

شـوخی   گفـت  تـوان  مـی  کـل  در امـا  .شـود  در نظر گرفته می  ... خودي و غیرخودي و     

 هاي  ارزش تقویت و بازتولید هم و موجود سیاسی شرایط به انتقاد نوعی  به هم سیاسی،

 امـر  بـه  اي روزمـره  زنـدگی  نگـاه  نوعی تواند می خنده حال  درعین. است سیاسی مسلط

). Tsakona and Popa, 2011: 2(نباشـد   انتقادي رویکرد حاوي چندان و باشد سیاسی

هاي سیاسی متفـاوت،   هاي متنوع، شوخی سیاسی در شرایط و زمینه  به دلیل این ظرفیت   

هاي این نـوع کـنش سیاسـی،     ود و مطالعۀ پویاییش صورت کارآمدي به کار گرفته می  به

  .هاي گوناگون قرار گرفته است ازپیش مورد توجه پژوهشگران از رشته بیش

که حوزة  اول آن: در ارتباط با شرایط سیاسی ایران باید به دو ویژگی آن توجه نمود

راري هایی روبرو بوده و برق عمومی در ایران طبق تحقیقات صورت گرفته، با محدودیت

امـا بـا   . هاي جمعی سیاسی، کمتر ممکن گردیده است        گیري هویت   روابط افقی و شکل   

هاي ارتباطی تعاملی، شرایط تغییر کرده و شاهد آن هستیم که افـراد در        ورود تکنولوژي 

هاي مشترکشان  پردازند، در ارتباط با دغدغه      موضوعات مختلف با یکدیگر به گفتگو می      

نماینـد و شـاهد انتـشار یـک پیـام در         هاي مجازي می    و کمپین ها    اقدام به تشکیل گروه   

برخی بر  . کمترین زمان به بیشترین گستره جمعیتی حتی فراتر از مرزهاي محلی هستیم           

ها در نبود حوزة عمومی مستقل، تبدیل به محملـی بـراي روابـط         این اعتقادند که رسانه   

  .اند ها گردیده افقی افراد و گروه

                                                   
1. Conversationalization 
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سیاسی ایران متضمن رقابت احزاب سیاسی بـا جایگـاه نـابرابر            که ساختار     دوم آن 

عنـوان نماینـده جریـان اسـالمی در      پس از انقالب اسالمی، یک حزب مسلط بـه    . است

سازي، تقسیم وظایف بین بزرگان انقالبی  عرصه سیاسی حضور داشت که وظیفۀ جریان    

ه نهادهاي حاکمیتی بدین ترتیب عمد. و اداره ارکان مختلف حاکمیت را بر عهده داشت   

پـس از سـپري شـدن دوران    ] در اختیـار گرفتـه شـد   [. توسط این حزب تصدي گردید  

امـا بـا توجـه بـه تـصدي          .  ساختار سیاسی ایران دو حزبـی شـد        1376جنگ، در سال    

نهادهاي سیاسی غیرانتخابی توسط حزب انقالبی، رقابت بین این دو حزب صرفاً بـراي   

این بدین معناست کـه حـزب جدیـد بـراي بقـا در      . کسب قدرت نهادهاي انتخابی بود  

حـزب جدیـد   . نماید و حزب انقالبی براي افزایش تسلط خود    عرصه سیاسی تالش می   

ماند اما  هاي انتخابی، کامالً از ساختار سیاسی بیرون می در صورت از دست دادن کرسی    

  .حزب انقالبی، در صورت شکست، همچنان در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند

انتخابات ریاست جمهوري ایران به اوج رقابت دوره در چنین بستري، دوازدهمین    

هاي رایج ارتبـاطی در ایـن    یکی از قالب. سیاسی خصوصاً در فضاي مجازي تبدیل شد      

ترین زمان ممکـن   استفاده از خنده و شوخی در سیاسی. بازة زمانی، خنده و شوخی بود    

هـدف از پـژوهش   . توجـه باشـد   تواند جالب    می یادشده،اي با شرایط سیاسی       در جامعه 

حاضر پاسخگویی به این سـؤال اسـت کـه در ایـن مقطـع زمـانی چگونـه در فـضا و                        

 شده  ارتباطات افقی مجازي، از خنده و شوخی در ارتباط با موضوع سیاسی بهره گرفته          

 :قرار است  این سؤاالت این پژوهش از است؟

ی، چگونـه از خنـده و شـوخی در          طورکلی افراد در شرایط حـساس سیاسـ         به -

  گیرند؟ ارتباط با موضوعات سیاسی بهره می

طلـب   اصالح(هاي سیاسی رقیب    چه تفاوتی بین استفاده از خنده سیاسی گروه        -

 با توجه به جایگاه سیاسی متفاوتشان وجود دارد؟) گرا و اصول

نحوه استفاده از خنده و شوخی سیاسی نسبت به گـروه خـودي و غیرخـودي             -

 ه است؟چگون
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   مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته-2

نگرش برتري، نگرش تسکین و     : طورکلی، سه نگرش کالسیک به شوخی وجود دارد         به

 ابزاري براي ابراز برتري یک فرد یا گروه بر ،در دیدگاه اول، خنده  . نگرش عدم تجانس  

را درك یا تصور یا که فرد، امر نامتجانس  در دیدگاه عدم تجانس، هنگامی. دیگران است

 ,Martin(بخش تلقی نمایـد، شـوخی اتفـاق افتـاده اسـت       مشاهده نماید و آن را لذت

از دیدگاه تسکین، خنده و شوخی نوعی فرایند فیزیولوژیک است کـه طـی   ). 13 :2007

صورت معمول براي حفظ یا سرکوب فعالیت روانی استفاده           آن، میزان انرژي که باید به     

 شده  هاي انجام هاي پژوهش یکی از نقیصه). Critchley, 2002: 3(د شو شود، تخلیه می

هاي عام شـوخی بـراي تحلیـل شـوخی      در زمینه شوخی سیاسی آن است که از تئوري       

هاي حساس بـه   که شوخی سیاسی باید از دیدگاه حال آن.  شده است سیاسی بهره گرفته 

وسیله، مبناي تئوریک مناسـبی   هاي قدرت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بدین            پویایی

بـر    پژوهش، شوخی بـا تکیـه     این  رو در     ازاین. براي تحلیل این ژانر شوخی فراهم آورد      

  .فرهنگی، مورد خوانش نظري قرار گرفته است نظریات مطالعات

 

  شناختی اي براي نبرد نشانه  فرهنگ، عرصه-2-1

بیـر هـال،    بـه تع  .  الجرم سیاسی است و حاوي جـدال و مقاومـت اسـت            ،فرهنگ

  اي ثابت ها توسط رمزگان پیچیده معناي صریح پیام  . کند  ساختار، پیامی را رمزگذاري می    

معانی مرجح بـر    . شده است اما معناي ضمنی در معرض تحوالت چندمعنایی قرار دارد          

اگر ). 352-337: 1382هال،   (خود، نظم ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی را حک دارند        

در ایـن نبـرد   . آیـد  عنوان همزاد آن به میـان مـی         مد، مقاومت نیز به   پاي قدرت به میان آ    

هاي خـاص خـود بـراي         هاي زیردست و فاقد قدرت، از استراتژي        شناختی، گروه   نشانه

چیـز بـراي مرمـوز     واقعیت قدرت براي ضعفا این است که همه. گیرند مقاومت بهره می  

هـاي فاقـد قـدرت معمـوالً از           گروهدر واقع،   . دقت مورد تفسیر قرار گیرد      بودن، باید به  
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شـوند و   عنوان تمرد و اعتراض تلقی نمـی    طور سنتی به    کنند که به    هایی استفاده می    شیوه

ساز در جهت تـضعیف نهادهـاي حـاکم بـه کـار               این افعال غیرقابل تشخیص و وارونه     

  ).Scot, 1990: 137(شوند  گرفته می

  

   تشابهات شوخی و مقاومت-2-2

ل، طرح شباهت شوخی و مقاومت عجیب به نظر برسد اما این دو شاید در نگاه او  

هاي موقتی    هم خنده و هم مقاومت، یورش     : هاي مشابهی هستند    موضوع، داراي ویژگی  

اند نظم زندگی روزمـره،      طور که پدیدارشناسان عنوان کرده      همان. به نظم موجود هستند   

مر مقـدس، سـکس و خنـده    هایی مانند ا شکننده است و در معرض هجوم موقتی پدیده 

این شکنندگی موقت است و پس از مدت کوتاهی مجدداً این نظم بازسـازي     . قرار دارد 

پیش  که به   جزایري محصور در معانی زندگی روزمره هستند و هنگامی         ها  جوك. شود  می

  بـراي مـدت زیـادي   هـا  رو جـوك  ازایـن . نمایند  میبیایند نظم زندگی روزمره را تهدید       

جـوك  . نماید می میزان لذت را متوقف ، رگباري از جوك    و بخش باشند   ذت ل توانند  نمی

 ,Berger(شـود   مـی چنانچه نظم زندگی روزمره را تهدید کنـد از تحققـش جلـوگیري    

1997: 68(.   

از سوي دیگر، مقاومت فرهنگی نیز هماننـد جنـگ چریکـی اسـت کـه از طریـق                

ها و ماننـد   شناختی، استعاره انهاي زب ها، حقه حمالت موقت در قالب شایعات، مخالفت    

تواننـد   این حمالت نمـی ). Scot, 1990: 137(دهند  آن نظم مسلط را موردحمله قرا می

آشکارا و دائمی باشند، چرا که توسط قدرت مـسلط مـورد شناسـایی و برخـورد قـرار             

حال از لوازم  از منظري دیگر، دوپهلویی یکی از عناصر ذاتی شوخی و درعین         . گیرند  می

آرتور کوستلر، خنده و جوك را نتیجه دوپهلـو بـودن مـتن جـوك     . ازي مقاومت است ب

. شود دانسته است که در آن فهم یک پدیده در دو یا چند قالب متضاد معنایی ممکن می        

از نظر او جوك ابتدا با ایجاد انتظار و چشمداشتی مطمئن در ذهن مخاطب، به شـکلی                 
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کوسـتلر،  (انگیزد  کند و خنده را در فرد برمی دیل میغافلگیرکننده این توقع را به هیچ تب    

  ). 78: 1385 به نقل از وکیلی، 1964

واقعیت قدرت براي ضعفا این اسـت      «: کند  این امر در مورد مقاومت نیز صدق می       

). Scot, 1990: 137( »دقت مورد تفسیر قرار گیرد چیز براي مرموز بودن، باید به که همه

یکــی از . ي، امکــان بــازي پنهــان مقاومــت وجــود نــدارددر واقــع بــدون تفــسیرپذیر

فرایندي . هاي دیگر شوخی با مقاومت، ابتناي این دو بر تمایزات اجتماعی است شباهت

خندیدن به یک جوك مـستلزم یـک   . شود هاي اجتماعی آشکار می    که طی آن، مرزبندي   

 میـزان  ،شوخیافراد همزمان با خندیدن به یک جوك یا     پنداري است که در آن        همذات

 شـوخی و جـوك     بنـابراین . دهند  میتعلق و نزدیکی خود به گوینده جوك را نیز نشان           

 ,Kuipers ( مرزهاي مشخصی بین گروه خودي و گروه دیگري ترسـیم نمایـد  تواند می

دهـد   هایی هستند که فرد در آن نشان می هاي مقاومت نیز، سیگنال تکنیک). 233 :2006

ها، نوعی ارضـاي شـناختی     و بواسطۀ آنتنها نیست) الفتمخ( در این احساس خود    که

  وO’Donnell, 1986: 16-17(» شـود  اشتراك در یک هویت جمعی مشترك حاصل می

Della Porta, 2014: 120 .(  هـاي خـود،    افراد در جایگاه مقاومت با اسـتفاده از تکنیـک

  .نمایند هویت خود را در برابر گروه مسلط بازتولید می

یورش موقتی، دوپهلـویی و ارتبـاط بـا         (ها    آید که این شباهت     حث برمی از این مبا  

هـاي   به معناي این است که در عرصۀ سیاسـی کـه محمـل پویـایی         ) مرزبندي اجتماعی 

 صورت ارتباطی کارآمـدي در ایـن عرصـه محـسوب           ،قدرت و مقاومت است، شوخی    

  .شود می

  

 مثابه تکنیک مقاومت  خنده به-2-3

باشـد، امـا در      د تجلیات متنوعی در زندگی روزمره داشـته       توان  خنده و شوخی می   

 :کند هاي متفاوتی پیدا می هاي سلطه و مقاومت، تجلی بستر روابط سیاسی و پویایی
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عنوان ابزار ابراز خشونت مورداستفاده قرار گیـرد و حـاوي             تواند به   شوخی می  -

دهد که دیگري را  بر اساس نظریه برتري، شوخی زمانی رخ می. نوعی ابراز برتري باشد 

ــا خــود، ضــعیف مــی در ایــن زمینــه، ). Critchley, 2002: 2-3(پنــداریم  در قیــاس ب

ها  ها حاکی از ارتباط بخش مهمی از شوخی گرفته و نتایج آن هاي بسیاري انجام    پژوهش

  ).161 و 160: 1385وکیلی، (با تمسخر، تحقیر و زبان استهزاء است 

فرهنگ عامیانۀ خنده و . ت نظم مسلط شودتواند موجب واژگونی موق شوخی می -

تواند در قالب مناسکی چون کارناوال، آثار زبانی طنزآمیز و کـالم خودمـانی          شوخی می 

توانـد در قالـب    ترین صورت خـود مـی     فضاهاي عمومی بروز و ظهور یابد و در مفرط        

ودگی تمام  سرشار از خنده پرمعنا، توهین، آل -طور که باختین بیان کرد       همان -کارناوال  

  .)127-126: 1391 تودوروف،(باشد  ها فاصلهمقدسات، بدگویی و بدرفتاري و شکستن 

. مثابه تـسکینی بـراي کاسـتن از فـشار فرودسـتی اسـت               شوخی براي ضعفا به    -

هاي صاحب قدرت در جهت تداوم وضع  سوپاپ اطمینان به نفع گروه شوخی صرفاً یک

ها از بـروز و    در بسیاري موارد، این گروه چرا که تجربه نشان داده است     ؛موجود نیست 

طـور کـه اسـکات در مـورد      همـان . آورنـد  ظهور خنده و شوخی ممانعت به عمـل مـی     

، در )Scot, 1990: 198(هاي سر و ته و جنبۀ مقاومـت نهفتـه در آن ذکـر کـرده      نقاشی

 که در آن) مانند سیاست یا دین(توان گفت در بستر فضاهاي جدي  مورد شوخی نیز می

حـال،   مراتبی حاکم است، شوخی نوعی فرصـت حـداقلی تـنفس و درعـین       نظم سلسله 

تـوان ایـن سـنخ را        رو می   ازاین. شود  شکستن یکدستی و یگانگی این نظم محسوب می       

 .تلقی کرد» خنده بقا«

   بستر سیاسی شوخی در فرهنگ ایرانی-2-4

مند هاي اجتماعی، زمینه پدیده 


مستلزم درك بستر ها  رو فهم آن  هستند و ازاین

شوخی در جامعۀ ایرانی همواره یکی . خاص تاریخی و کلیت فرهنگی آن جامعه است

                                                   
1. Contextual 
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دهد که  هاي رایج ارتباطی بوده و مروري بر شعر و ادب فارسی نشان می از صورت

اي  عنوان حافظۀ ایران، از خصیصه حافظ به .شعر طنز جایگاه خاص خود را داشته است

گونه  همان. رندي: وان ویژگی کلیت فرهنگ ایرانی تلقی کردت سخن گفت که آن را می

طبعی و طنزپردازي  توان آن را لمس کرد، رندي همراه با شوخ که در اشعار حافظ می

عنوان منبع مهم شناخت فرهنگ ایرانی، گویاي  است و نگاهی به تاریخ ادبیات ایران به

  .این امر است

م در ایران رایج بوده اما گسترش شعر طنز در پیش از اسالم و پس از اسال

ازاین دوره، هیچ کتاب  توجه این سبک در دوره سامانیان به وقوع پیوست و پس قابل

حتی ). 1379عزتی، (نثر و نظمی نیست که قطعه یا مطلب طنزآمیزي نداشته باشد 

توجهی طرح  ها، طنزهاي قابل در اشعار عرفانی نیز عمدتاً در قالب حکایات و تمثیل

 و عطار تا گرفته مولوي و سنایی از صوفی ادباي و شاعران آثار در. یده استگرد

 نمودهاي توان می االنس، نفحات تا گرفته المحجوب کشف از عرفانی آثار در

شک یکی از بارزترین  اما بی). 1386فوالدي، (دید  را طنز این از اي برجسته

ه زمانۀ دو شاعر بزرگ هاي شعر پیشامدرن ایران، قرن هشتم هجري است ک دوره

این دو شاعر از طنز براي نقد شرایط سخت آن . چون حافظ و عبید زاکانی بود

  .اند زمان ایران استفاده نموده

 قبل از دورةدر .  تحول طنز فارسی دانسته مشروطه را باید دورهاما دور

 مشخصی اي کلیشه سنتی و ي غیرقابل تخطی هستند و محتواها قالب ،مشروطه

 از تغییرتمازاین به تغییر قالب از قصیده به غزل یا   تغییرات تا پیش عمدة.ددارن

 بخش هاي خواسته به  آن زمان، در شعرعمدتاً. شود میعارفانه به عاشقانه خالصه 

 و به خواست عموم مردم توجه چندانی صورت شد میی اقشار اجتماعی توجه باالی

کارکرد اجتماعی و سیاسی یافت و طنز در دوره مشروطه  در مقابل، .گرفت نمی

در دوره  و )160: 1391واعظ و میاردان، ( عام جامعه را هدف قرار داد مسائل



  

 9    ...   سایبراتنوگرافی خنده سیاسی: سالح یا تسکین

 این بدین ).70: 1390 لو، دار خزانهمحمدي و (مشروطه به رسمیت شناخته شد 

معناست که ادبیات طنز، از گستره وسیعی از مخاطبان به دلیل صورت و محتواي 

میرزا،  پس شاعران طنزپرداز مهمی نظیر ایرج ازآن.  بوده استتر برخوردار مردمی

زاده، هدایت،  عارف قزوینی، میرزاده عشقی، محمدتقی بهار، افراشته، جمال

حسن حسینی، کیومرث  فرجیان، مرتضی اکبر دهخدا، الدین گیالنی، علی سیداشرف

الفضل هاشمی، عمران صالحی، بهزاد نبوي و ابو سعید سید ،)آقا گل(صابري 

  .زورویی نصرآباد در این عرصه ظهور کردند

ترین و  عالوه در دورة معاصر نیز، همواره قالب طنز یکی از پرمخاطبه ب

 عدم انتشار آمار دقیق باوجود.  شده است هاي ارتباطی محسوب می پرکاربردترین قالب

: استناد نمودتوان به اطالعات زیر  هاي تولید شده به تفکیک ژانر در کشور ما، می فیلم

 در سینماهاي 1389  تا1323هاي  هاي تولید شده طی سال ترین ژانر فیلم پرفروش

ها در این بازه  بعالوه بیش از نیمی از مبلغ فروش فیلم. تهران، ژانر کمدي بوده است

 تا سال 1361هاي   شده در تهران بین سال هاي فروخته زمانی و بیشترین تعداد بلیت

به نقل از سایت خبر (هاي تولید شده در ژانر کمدي بوده است  لم متعلق به فی1385

مایه  اي با درون دهد که محصوالت رسانه این اطالعات نشان می). 17/12/1389آنالین، 

  .اند طنز و شوخی، با اقبال زیادي از سوي مخاطبین مواجه شده

ن توان گفت، طنز و شوخی در طول تاریخ ایرا  مییادشدهبا مرور مباحث 

هاي متنوعی پیدا  همواره حضور پررنگی داشته و بر اساس شرایط زمانی، صورت

هاي فرهنگ ایرانی است و  رندي در معناي عام آن یکی از ویژگی. کرده است

هاي ارتباطی  عنوان صورت تردید این خصیصۀ فرهنگی و البته شوخی و طنز به بی

می دارد که شایسته تحلیل و مرتبط با آن، در شرایط حاضر نیز ظهور و بروزات مه

  .بررسی است
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   مطالعات پیشین-3

هاي داخلی و خارجی زیادي در زمینه شوخی و جوك صورت گرفته است اما،           پژوهش

توجه است، تقاطع شـوخی و سیاسـت خـصوصاً در بـستر      آنچه براي این پژوهش قابل    

زیـر  مـوارد  ه بتوان    ها با این خصوصیات، می      ترین پژوهش   از مهم . فضاي مجازي است  

  :اشاره کرد

هاي مجازي در بـستر انتخابـات        به بررسی شوخی  ) 2007(شیفمن و همکاران    

هـاي    موجـود در کمپـین  يهـا  ایشان با بررسی پیـام .  انگلستان پرداختند  2005سال  

هـاي معتبـر طنـز و     هاي با توزیع گسترده، سـایت    هاي احزاب سیاسی، ایمیل     سایت

تأثیر شـوخی سیاسـی از منظـر ایـن پژوهـشگران       کههاي جمعی نشان دادند      رسانه

نماید اما از سوي  که مشارکت سیاسی را تشویق می در عین این: پارادوکسیکال است

دهد که توجیه براي مشارکت  مثابه یک بازي شرورانه نمایش می دیگر سیاست را به  

  .نماید سیاسی را مکدر می

 هنـد معاصـر پرداختـه و بـا          به نقش نوین طنز در سیاسـت      ) 2015(پوناتهام بکار   

گیرد کـه طنـز        هند، نتیجه می   2014هاي مرتبط با انتخابات سال        هاي کمپین   بررسی پیام 

 کند کـه در آن عملکـرد روزمـره    سیاسی در شرایطی چون انتخابات، فضایی را خلق می 

شود و امکان نقد نظم سیاسی مستقر فراهم  قدرت وجود ندارد، روابط قدرت آشکار می   

تر از آن، این تحقیق نشان داد که طنز به لحاظ ارتباطی امکان برانگیختن              اما مهم . دیآ  می

اي چون طبقه، جنسیت، ملیـت و ماننـد آن را    بحث و گفتگو پیرامون موضوعات دیرینه    

  .در مواقع حساسی سیاسی دارا است

اي در حال تحول در  ارتباط بین طنز سیاسی و کردار رسانهبه  ) 2015(رحیمی  

او پس از مرور تاریخ طنـز معاصـر نتیجـه        .  تاریخ سیاسی ایران پرداخته است     بستر

هـاي سیاسـی، بـه سـمت عرصـه ارزان و        گرفته که طنز سیاسی به دلیل محدودیت      

ـ   ) اینترنت، ماهواره و تلفن همـراه     (تر دیجیتال     هزینه  کم از نظـر   . ه اسـت  سـوق یافت
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ـ    هاي دیجیتال امکان تحول گونه      رحیمی، رسانه  دي از عرصـه عمـومی و   هـاي جدی

  . اند ارتباط را فراهم آورده

هـاي    در پژوهشی به بررسی شوخی سیاسـی در پیـام         ) 2018(دیویس و همکاران    

هـایی کـه در    در ایـن پـژوهش، پیـام   .  آمریکا پرداختند2016توئیتري در انتخابات سال    

طـاب  و خ ) انگیزنـد   طرفداران ترامپ یک مشت رقت    (واکنش به تلقی جنجالی کلینتون      

، ردوبـدل شـده     جمهوري  در زمان مناظرات ریاست   ) زن کریه (موهن ترامپ به کلینتون     

اعتبارکننـده   بی«ها در سه دسته      در نهایت پیام  . ه است گرفت مورد تحلیل کیفی قرار      است

مخالف


یابی  هویت«،  »


حمایت مدنی«و » 


بنـدي شـد و دو فـرض اصـلی ایـن       طبقـه » 

اي بـراي مـشارکت سیاسـی در فـضاي      خی وسـیله شو: پژوهش مورد تأیید قرار گرفت  

صـورت   مجازي است، فضاي مجازي در زمان تالقی با سیاسـت و شـوخی، بیـشتر بـه           

  .شود کرانمند و مقید به مرزهاي بین گروهی پدیدار می

 240بـر  ) 2018(توان به تحقیق اسمیرنوا  هایی با رویکرد انتقادي نیز می   از پژوهش 

.  بین کلینتون و ترامپ اشاره کـرد 2106 رقابت انتخاباتی سال   پیام توئیتري در ارتباط با    

هـاي سیاسـی، فرضـیات      وي در این تحقیق به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه شـوخی                

دگرهنجاري


کند و مردساالري هژمونیـک را بـا     از جنس، جنسیت و نژاد را تحکیم می    

  .انگارد هاي ریاست جمهوري برابر می توانایی

اي از تحقیقـات شـوخی سیاسـی در جوامـع غیردموکراتیـک،               عنـوان نمونـه     اما به 

تنیده با تقلـب در   در مورد انتخابات بدون حق انتخاب و درهم   ) 2017(پژوهش آستاپوا   

 و 2015 تا 2011هاي  سو با مصاحبه عمیق طی سال او از یک. توجه است بالروس، قابل

یت اجتماعی بالروسـی  بوك و یک سا هاي موجود در فیس از سوي دیگر با بررسی پیام 

گرایانه از وفاداري  هاي انتخاباتی، فرهنگ پدرساالرانه و نمایش سنت نشان داد که شایعه 

                                                   
1. Discrediting Opposition 
2. Identification 
3. Civic Support 
4. Heteronomative 
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این شایعات در فقدان پاسخگویی و شفافیت نظام سیاسـی در قالـب             . را در خود دارند   

  .دنشو سنت شفاهی ایجاد می

ار کمتـري را    هاي داخلی، موضوع خنده و شوخی نسبت بسی         در ارتباط با پژوهش   

مراتب بیـشتر احـساس    به خود اختصاص داده و این کمیابی در زمینه شوخی سیاسی به   

اما بیشترین توجه به طنز سیاسی در ادبیات فارسی صورت گرفتـه کـه از ایـن           . شود  می

در خصوص عوامل گـسترش طنـز سیاسـی در          ) 1385(توان به پژوهش کرمی       میان می 

بر نحوه استفاده از فکاهی و طنـز       ) 1392(بهرامی  قرن چهارم هجري و پژوهش علم و        

در زمینه نقش شوخی در عرصه سیاسـی   .  مرداد اشاره کرد   28براي نقد شرایط کودتاي     

  .ایران، بررسی مستقلی مشاهده نشد

توان گفت، شوخی یک سنخ ارتباطی مـؤثر در   از برآیند تحقیقات مورد بررسی می     

یافته است،  هاي اجتماعی افزایش رش شبکهعرصه سیاسی است، نقش سیاسی آن با گست

را فـراهم   تري از اقـشار اجتمـاعی   اگرچه امکان گسترش بازي سیاسی به طیف گسترده    

  وهـاي اجتمـاعی اسـتوار اسـت     هـاي هـویتی و کلیـشه    کند اما همچنان بر مرزبندي   می

تـر را خـصوصاً در جوامـع بـا            ظرفیت ایجاد بحث و گفتگو پیرامون موضوعات بنیادي       

  .هاي سیاسی دارا است حدودیتم

  

   روش پژوهش-4

دغدغۀ اصلی در این پژوهش، بررسی نحوه استفاده از خنده توسط دو گروهی است که 

بـا توجـه بـه    . قـدرت و جایگـاه  : مقایـسه هـستند    در یک ویژگی از هم متمایز و قابـل   

زي، هاي رابطه افقی در ایران و تسري مباحثات سیاسی افقی به فـضاي مجـا       محدودیت

هاي سیاسی این دو گـروه        نگاري مجازي براي تحلیل پیام      در این پژوهش از روش قوم     

ها در ارتباط با کلیت گروه و فضاي سیاسی مورد تحلیل قـرار     شده است تا پیام     استفاده

کــه اتنــوگرافی بــر روابــط متقابــل چهــره بــه چهــره متمرکــز اســت،   درحــالی. گیرنــد
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 روابط مبتنی بر کامپیوتر است که از ترکیبی منعطف  سایبراتنوگرافی روشی براي بررسی   

با درگیـري   ...شناسی و  ها اعم از مصاحبه، تحلیل آماري، تحلیل اسنادي، نشانه   از روش 

ور شدن محقق در بازه زمانی مشخص با یک جمع فرهنگی بـراي درك کلیـت        و غوطه 

گیـرد   بهـره مـی  واقعیت مدنظر ایشان با استفاده از توصـیف عمیـق و تفـسیر فرهنگـی               

)Kozinets, 2010: 59-60 .(گیري از نوع نمونۀ افراطی در پژوهش حاضر، نمونه


 بهـره  

  گرا انتخاب طلب و اصول  شده که بر اساس آن، دو گروه با گرایش سیاسی اصالح گرفته

جمهوري   بازة زمانی تحقیق نیز از زمان شروع اولین مناظرات انتخاباتی ریاست          . ندا شده

است کـه در ایـن   )  اردیبهشت29(تا روز برگزاري انتخابات   ) یکم اردیبهشت  (96سال  

بازه، طبق تحقیقات صورت گرفته میزان حضور و بازدیـد کـاربران تلگـرام در فـضاي                  

سـایت خبرنامـه   (مجازي خـصوصاً در هفتـه پایـانی بـه بـاالترین میـزان خـود رسـید               

 پیـام از ایـن دو   7000، بـیش از  یادشـده در بازه زمانی    ). 31/2/1396دانشجویان ایران،   

بندي چهار هفته مناظرات کاندیداهاي انتخاباتی، مورد تحلیل قرار           گروه به تفکیک زمان   

همچنین پروفایل تمام اعضا اعم از عکس، عنوان، بیوگرافی مورد بررسـی قـرار      . گرفت

  .گرفت

نگارانه، این توضیح الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن                در خصوص ارزیابی روش قوم    

. ارزیابی، بدون اعتنا به مبناي تفسیري و مرکزیت محقـق در ایـن روش ممکـن نیـست            

پذیري بر مبناي نظر گوبا و لینکلن، معیارهاي روش      اعتمادپذیري، باورپذیري و اطمینان   

منظور تحقق ایـن   به در این راستا،). 420: 1388فلیک، (شوند   تحقیق کیفی محسوب می   

بجاي مشاهده مقطعی فعالیـت مجـازي افـراد در دو           معیارها در این پژوهش سعی شد       

همچنین . صورت مستمر به مشاهده پرداخته شود ماهه به   گروه، در یک فرایند زمانی یک     

وبرگشت بین مفروضات، مفـاهیم حـساس و          خودبازبینی محققان در این فرایند و رفت      

  . مشاهدات در تمام مراحل تحقیق صورت گرفته است

                                                   
1. Extreme 
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همچنین . ري تالش شده تا از توصیف حداکثري بهره گرفته شودپذی منظور انتقال به

 شـده تـا بـه     هاي مستقیم از افـراد مـورد مطالعـه اسـتفاده     قول در گزارش تحقیق از نقل  

مثابه یک  ها داده شود و بعالوه فرایند تحقیق نیز به        مخاطب نیز امکان تفسیر مستقل داده     

هاي کیفـی ایـن      مهم در ارزیابی روش    یکی از سؤاالت  .  شده است   کل، با جزئیات ثبت   

که ایـن   با توجه به این. اند  است که آیا افراد مورد مطالعه، خود را صادقانه معرفی نموده          

گرفته و عمده افراد فعال در  دو گروه تلگرامی بر اساس روابط صمیمانه و نزدیک، شکل 

ارها بیشتر جنبـه  اي از یکدیگر شناخت داشتند، بروز و ظهور رفت       صورت شبکه   گروه، به 

طبیعی و آشکار داشـته و عـضویت محققـان پـیش از زمـان اجـراي پـژوهش نیـز بـه                   

  .آزمایی اظهارات کمک رساند راستی

با توجه به حساسیت اظهار نظر سیاسی در ایران، در صـورت آگـاهی اعـضاي دو       

 و اعتبـار تحقیـق   گروه تلگرامی از هدف پژوهش احتمال خودسانسوري وجود داشـت      

 محقق از معرفی موضوع و هدف پژوهش خودداري نمود اما        شد، بنابراین   ار می د  خدشه

شده، ساخته محقق بوده  منظور رعایت وجوه اخالقی تحقیق، تمام اسامی به کار گرفته       به

بعالوه به دلیل خشونت کالمی موجود در لحن و الفاظ          . تا هویت گوینده محفوظ باشد    

  .ین پژوهش ممکن نبودها در قالب ا ها، امکان ارائه آن آن

  

   تحلیل و بررسی-5

   توصیف دو گروه-5-1

شود و سپس به تحلیل  ها توضیح داده می هاي هر یک از گروه در ابتدا ویژگی

  .شود ها پرداخته می پیام

.  عضو است41طلبانه داراي   با رویکرد اصالحRگروه :  سیماي اعضا-5-1-1

  : این میزان فعالیت داشته استاین گروه از ابتداي شروع تحقیق تا انتها،
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تعداد پیام تعداد کد استخراج شده

  R شده از گروه  ها و کدهاي استخراج  تعداد پیام-1نمودار 

  

هاي اعضا  گیري انتخابات در روزهاي پایانی، تعداد پیام شود که با اوج مشاهده می

عتاً با که طبی)  کد462( شده  کدهاي استخراج تعداد. گیري داشته است افزایش چشم

هاي  توجه به هدف تحقیق، مرتبط با محتواي شوخی و طنز بودند نسبت به کل پیام

یعنی از هر ده پیام، نه پیام با محتواي . دهم است حدوداً یک)  پیام5596( شده  ارسال

اي که در مورد این گروه الزم  نکته.  شده است جدي و یک پیام با محتواي شوخی طرح

عضو مخالف در گروه است که دیگري گروه محسوب به ذکر است، حضور سه 

. شد جویانه دیگر اعضا روبرو می هاي تقابل هاي این سه عضو با واکنش شدند و پیام می

رقیب  چنین تقابلی فرصت مناسبی براي مشاهده نحوه استفاده از خنده در برابر جناح

یک رشتۀ تمام اعضاي گروه، سابقۀ تحصیل در یک دانشگاه و . شود محسوب می

) مثالً فرزند(هایی از خود یا نزدیکان  اکثر اعضاي این گروه، عکس. تحصیلی را داشتند

عنوان معرفی خود به دیگران قرار داده بودند و فقط شش نفر عکس  در پروفایل خود به
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پروفایل اعضا شامل . شخصی از خود یا نزدیکان خود در پروفایل خود نداشتند

  .ها، تصاویر کارتونی و آیاتی از قرآن بود ار و نقاشیهاي شخصی، جمالت قص عکس

گرا، این تعداد پیام در بازه زمانی یک ماه قبل از انتخابات     با رویکرد اصول   Fگروه  

  :به اشتراك گذاشته شد

  
  F شده از گروه  ها و کدهاي استخراج  تعداد پیام-2نمودار 

  

 پیـام اسـت و از ایـن    2206 شده از این گروه معـادل        تخراجهاي اس   کل تعداد پیام  

 51 از  F در گـروه   . شـده اسـت     اسـتخراج ) با محتواي خنده و شوخی    ( کد   341تعداد،  

 نفر عضو   30از  .  نفر از اعضا عکس شخصی در پروفایل خود نداشتند         21عضو، حدود   

 نیز در بـسیاري    این تصاویر سلفی  .  نفر تصویر سلفی داشتند    17داراي مشخصۀ هویتی،    

سایر تـصاویر پروفایـل   .  شده بود از موارد در اماکن مذهبی مانند حرم ائمۀ اطهار گرفته     

ماننـد تـصاویر امـام     . صورت مشهود و بارزي مضمونی مذهبی و سیاسی داشـت           هم به 

، تصاویر مزار شهدا، کلمـات و       )ع(بیت    خمینی و مقام معظم رهبري، تصاویر حرم اهل       

ها نشان از تأیید فرض نگارنـده مبنـی بـر             این ویژگی . رآنی و ادعیه  جمالت مذهبی و ق   
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هـا   در این گروه، پیـام . شدت صفت مذهبی و سیاسی و یکدستی گروه از این نظر دارد           

  .خصلت یکدست داشته و عضوي از جناح رقیب حضور نداشت

 در هر گروه، معمـوالً هـشت الـی ده عـضو فعـال       :نحوة مشارکت اعضا  : 5-1-2

کردند و نسبت به تمام  ها حضور داشته و اظهار نظر می     اشت که در تمام بحث    حضور د 

چـرا کـه   . تـوان توریـست نامیـد     برخی از اعضا را می    . هاي گروه حساسیت داشتند     پیام

فرستادند و یک یا دو پیام را در     ها عدم فعالیت پیامی در گروه می        گهگاه و بعد از مدت    

تعـداد  . گـشتند  د و مجدداً در گـروه غیرفعـال مـی   نمودن واکنش به سایر اعضا مطرح می 

سنخ دیگر اعضا، .  نفر بود8 حدود F و در گروه 11 حدود Rاعضاي غیرفعال در گروه    

 وقت در گروه فعالیت نداشتند اما بخشی از روز یـا هـر دو     افرادي بودند که گرچه تمام    

ها مورد مطالعه قرار  امزمانی که پی در مدت .بار در مباحثات گروه فعالیت داشتند روز یک

فعـال و   ورود اعـضاي نیمـه  . توان مناظرة دوم را نقطۀ عطف محـسوب کـرد    گرفت، می 

هـایی کـه توسـط اعـضا تولیـد و در گـروه مطـرح            ها و افزایش پیام     توریست در بحث  

  .شدند بیانگر این امر است می

  

  گذاري  نحوه پیام-5-2

 قرار گرفت در چند مقوله اصـلی        هایی که مورد تحلیل     در این بخش، محتواي پیام    

  : شده است ارائه

   اختالط مباحث-5-2-1

از نکات بسیار مهمی که طی مشاهده فرایند مشارکت اعضا در گروه حاصل آمـد،               

که در ایـن   هنگامی. بر نحوه ارتباطات است) تلگرام(تأثیر اقتضائات یک وسیلۀ ارتباطی  

 تعیـین وقـت قبلـی در هـر سـاعت            هاي مختلف بدون    محیط ارتباطی، اعضا با گرایش    

روز و در هر حالتی و در هر لحظه امکان گرد هم آمدن دارنـد، طبیعتـاً نتیجـه آن                   شبانه

است و به تعبیر هارتلی، در ایـن عرصـه شـاهد زوال تمـایزات بـین      » ها  اختالط حیطه «
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 :Hartley, 2012(هستیم ... عرصه عمومی و عرصه خصوصی، بین سیاست و تفریح و 

  :هاي این امر متعدد است  مثال).146

هـاي انتخابـاتی روزهـاي پایـانی، بعـد از بـرد تـیم                  در بحبوحۀ بحث   Rدر گروه   

ناپلئونی بـه   : شیرینی چی دوست داري بگیرم؟ حمید     «: گوید  بارسلونا زهرا به حمید می    

) هواداري فوتبال(شود که منطق امر شخصی  مالحظه می . »مناسبت برد بارسا و روحانی    

در موردي دیگـر در گـروه    .رود در هم فرو می) انتخابات(ق غیرشخصی سیاست با منط 

R   گرا، ناگهـان نغمـه،    ، پس از طرح نقد توسط علی نسبت به یکی از کاندیداهاي اصول

گوید و بحث سیاسی تمامه به محاق رفته و سایر اعضا شروع به  تولد نگار را تبریک می

بـسیار نـاچیز و   ) انتخابـات (و امر سیاسـی    ) دتول(فاصله امر شخصی    . نمایند  تبریک می 

علی . گیرد در مقابل در موردي دیگر تبریک تولد رنگ سیاسی به خود می. شود مبهم می

امیدوارم با کاندیداي   «کند    در انتهاي پیام تبریک تولد یکی از اعضا به شوخی عنوان می           

  .»...رقیب محشور نشوي

هـاي شـوخی      در اواسـط پیـام    : شود  ه می حتی فاصلۀ بین اندوه و خنده نیز برداشت       

اعضا در گروه، ناگهان پیامی با محتواي شهادت سـربازان ایرانـی در مـرز و تـصاویري          

این پیام تسلیت چند پیام ارسالی تسلیت را نیز . نمادین از این اندوه در گروه مطرح شد    

اي ارسـالی از  ه ربط به این موضوع و بعضاً پیام هایی بی  حال پیام   در پی داشت و درعین    

یکـی از  « حسن در پاسخ به این پیام که       Fدر گروه   . ها در گروه مشاهده شد      سایر کانال 

دقیقاً منـزل مـا هـم       «: به شوخی گفت  » گویی  کاندیداها جون میده واسه دوبلري و قصه      

همـسر محتـرم منظورتـون    «: در واکنش به این پیام، مـریم گفـت       . »همین پیشنهادو داره  

اط شوخی سیاسی با نظر همسر و چرخیدن بحث به موضوع همـسر             این ارتب . »!هست؟

  .ها دارد نشان از تغییر مداوم منطق حیطۀ بحث

. دهـد   این اختالط بعالوه در ارتباط بـا امـر شخـصی و غیرشخـصی نیـز رخ مـی                  

گفتند کاندیداي مورد حمایت خود را بـا          که اعضا در تحلیل مناظرات سخن می        هنگامی
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این امر در هر دو گروه بـه وضـوح و بـه کـرات قابـل          . دندنمو  اسم کوچک خطاب می   

بـه جـاي محمـد یـا     » ممـد « استفاده از اسـامی مخفـف ماننـد         Fدر گروه   . مشاهده بود 

سـازي   سازي و شخصی   این عادي . از مصادیق آن است   ... به جاي محمود و     » محموت«

شـکلک   با Rتا حدي پیش رفت که نغمه در گروه      ) که غیرشخصی است  (مقام سیاسی   

اسـتفاده از اسـامی شخـصی و حتـی غیررسـمی ماننـد          . »!پسرخالتونه؟«: چشمک گفت 

هاي مباحـث   بر تغییر منطق حیطه) تلگرام(اسامی مخفف گواه تأثیر ابزار فضاي مجازي   

تبدیل بـه فـردي در دسـترس و     ) مقام غیرشخصی (در چنین شرایطی، سیاستمدار     . دارد

شـود، مقـام    شود، تفریح سیاسی مـی  یحی میدر این فضا، سیاست تفر   . شود  شخصی می 

شـود   دار می شود، خبرهاي دردناك خنده سیاسی غیرشخصی، تبدیل به فامیل نزدیک می     

  .شود دار در احساساتی مانند اندوه و غم و خشم آمیخته می و موارد خنده

  سازي تلگرام  متناسب-5-2-2

ارتباطی دارد و هاي  فضاي مجازي، در مقایسه با روابط رودر رو، محدودیت

که  هنگامی. زنند ها می هایی براي کاهش این محدودیت کاربران در آن دست به خالقیت

گیرند خود دست به  کاربران براي ابراز احساسات در فضاي مجازي در تنگنا قرار می

ابتکار زده و به تعبیري رسانه را متناسب


استفاده از  .گیرند  با خواست خود به کار می

ترین احساسات و استفاده از   متنوع، ساختن استیکرهایی متناسب با جزئیهاي شکلک

هایی که از شکلک در گفتگوهاي  ترین استفاده از پیچیده. آوا در این زمره است نام

تلگرامی مشاهده شد، ترسیم انتقال شناختی


که در جوك و شوخی  توضیح آن.  است

گیرد با این تفاوت که  ختی صورت میشناختی، نوعی انتقال شنا همانند تجارب زیبایی

: 1392موریل، (در شوخی و طنز این انتقال بازیگوشانه است و تمایل به خنده دارد 

نرهارت در . شود در این انتقال، توجه مخاطبان از چیزي به چیز دیگر منتقل می). 134

 آن ارتباطی، این مکانیسم را بهت در شرایط امن تعبیر کرده است که در نظریه بی

                                                   
1. Customization 
2. Cognitive Shift 
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شود و دچار بهت شده و هرقدر این بهت بیشتر  مخاطب با دو تفسیر موازي روبرو می

در تلگرام، با استفاده ). 79: 1385وکیلی، (باشد میزان واکنش خنده شدیدتر خواهد بود 

هایی از آن قابل مشاهده   شده است که نمونه این انتقال توسط کاربران ترسیم از شکلک

  :است

  

  
  نمونه انتقال شناختی-1 تصویر

  

شکلک تعجب و سپس شکلک خنـده مفـرط دقیقـاً در حـال ترسـیم ایـن انتقـال            

  .باشد شناختی می

. سازي توسط کاربران، ساخت و اسـتفاده از استیکرهاسـت           از دیگر موارد متناسب   

نماینـد و    بازنمایی می استیکرها، نمایش یک شخصیت هستند که اعمال و احساسات را         

هـا و سـایر    هـا و فـیلم   ها به مراتب بیشتر است و بر اساس کـارتون   تنوعشان از شکلک  

  .شوند صنایع تصویري ساخته می
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  استفاده از استیکر نمونه -2 تصویر

  

آواها نیز راهکـاري بـراي       ها و استیکرها، استفاده از نام       عالوه بر استفاده از شکلک    

» !هـا هـا هـا   «، »خخخـخ «آواي  نام. رسان مجازي است    اي یک پیام  ه  عبور از محدودیت  

  .براي خنده از این موارد است

  ؟گیري شناختی یا درگیري شناختی  فاصله-5-2-3

جهـانی،   در عموم عواطف، ما جدي هـستیم و چـارچوب ذهنـی مـا واقعـی، ایـن        

اختی و در مقابل شادمانی مستلزم فراغت داشتن شـن      . اکنونی، شخصی و کاربردي است    

طنـز  «به تعبیر هنري برگسون،    . باشد  ، می دهد  عملی نسبت به آنچه در اطراف ما رخ می        

در ایـام منـاظرات تـا روز         ).76-73: 1392موریل،  (است  » حسی گذراي دل    نیازمند بی 

ایـن  . نمـود  انتخابات اتفاقاتی رخ داد که به نحوي احساس همدلی عمومی را طلب مـی  

چه در ارتبـاط بـا اشـک        ) حادثۀ ریزش معدن  (ادث طبیعی   همدلی چه در ارتباط با حو     

در زیـر   . ریختن کاندیداها که به نحوي درخواست همدلی از اکثریت است طلـب شـد             

  :اي از همدلی و عدم همدلی با موضوع سیاسی ارائه شده است نمونه

هایی از این دست طرح  حادثۀ معدن اتفاقی بود که عواطف به آن گره خورد و پیام    

 :گردید
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  Fگروه  Rگروه 

  حس همدردي در ارتباط با حادثه کارگران معدن پیش از انتخابات-3 تصویر

  

 حادثۀ معدن یک حادثۀ تراژیک محسوب شد و همدلی با معدنچیان و          Rدر گروه   

که ضعف دولت را   به دلیل اینFشرایط سخت شغلی ایشان صورت گرفت اما در گروه 

هاي  کاري د، عمده احساسات صرف نقد دولت و کممسبب چنین حادثۀ محسوب نمودن 

هاي تلویزیونی خارج     در موردي دیگر، پس از ترور مدیرعامل یکی از شبکه          .آن گردید 

 احـساس  Fدر گـروه  : از کشور در بازه زمانی مورد نظر، شاهد دو نوع واکـنش بـودیم           

مشاهده شده  عنوان عضوي از شبکه نفاق        از فرد ترور شده به    ) درگیري شناختی (نفرت  

:  پس از بارگذاري اولین پیام خبري در این مورد، یکی از اعضا عنوان کردR و در گروه

دیگـران در  . »هاش رو کش داد خودم دنبـالش بـودم شـل و پلـش کـنم          از بس سریال  «

هاي خنده واکنش نشان دادند و موضـوعی   واکنش به چنین پیامی با استیکرها و شکلک    

گیـري   فاصـله (وگفـت دوسـتانه طنزآمیـز گردیـد      وضـوع گـپ  کامالً سیاسی تبدیل به م  

  .هاي بعد از آن هم در همین فضا ادامه پیدا کرد و پیام) شناختی
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  ها  محتواي پیام-5-3

بندي شده  ها در دو دسته اصلی تقسیم  شده از پیام    در این بخش، مقوالت استخراج    

  .به تسکینمثا مثابه سالح و شوخی به شوخی به: اند از است که عبارت

  

  مثابه سالح  شوخی به-5-3-1

  شناختی  منازعه نشانه-5-3-1-1

طور که ذکر شد، به دلیـل لغزنـدگی معنـا و قـراردادي بـودن ارتبـاط دال و                    همان

در انتخابـات  . دهـد  هاي با منافع متضاد رخ می      شناختی بین گروه    مدلول، منازعات نشانه  

شـناختی کـامالً      است، این منازعۀ نشانه   هاي سیاسی رقیب      که اوج تضاد منافع در جناح     

عنـوان   هر گروه سعی داشت تـا رمزگـذاري مـدنظر خـود از داللـت را بـه       . مشهود بود 

خوانش مرجح 


تـوان در دیـدار       مـصداق بـارز آن را هـم مـی         .  در جامعه تثبیت نمایـد     

 Rاز سـویی در گـروه   . گرا با یـک خواننـده زیرزمینـی مـشاهده نمـود          کاندیداي اصول 

هـا و خـالکوبی و پوشـش خـالف عـرف و در         ي قبلی این خواننده بـا لبـاس       ها  عکس

هـا واکـنش    شد و سایر اعـضا نـسبت بـه ایـن پیـام      هاي جمعی مختلط منتشر می  محیط

 سعی در معنی کردن ایـن دیـدار         Fشوخی و طنزآمیز داشتند و از سوي دیگر در گروه           

  .ه خیر داشتندعنوان توجه به خواننده تواب و هدایت کردن وي به را به

                                                   
1. Preferred Reading 
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 گرا با خواننده زیرزمینی  با پیام دیدار کاندیداي اصولF  نمونه مواجهه گروه-4 تصویر

  

طلبی سیاسی یا یک اقدام  عنوان یک فرصت اي در تفسیر این دیدار به منازعه

هاي روزهاي آخر خصوصاً با محتواي  اخالقی درگرفت و تعداد بسیار زیادي از پیام

  .د اختصاص دادطنز را به خو

   تغییر دال براي تحریف مدلول-5-3-1-2

هاي رقیـب در مـورد گـروه     در مناظرات، اتهامات و انتقادات بسیاري توسط گروه       

توجهی مشاهده شد که به جاي پاسخگویی جـدي بـه    در موارد قابل. مقابل طرح گردید 

که یک پیام منتقدانه شود و با تغییر دال     این انتقادات، از قالب شوخی و طنز استفاده می        

نکتۀ مهمی که  . گشت  معنی می    شده و بی    تحریف) مدلول(کرد، عمالً کل انتقاد       طرح می 

مورد امیر  (ها یکسان بود      شناختی ذکر شد این بود که در مواردي دال          در منازعات نشانه  

اما در مورد کنونی، مدلول پابرجاست      . شد  هاي متفاوتی رمزگذاري می     ولی مدلول ) تتلو
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 این Fمثالً در گروه  .گردد معنا و مضحک می د و کلیت مدلول بینکن ها تغییر می ولی دال

  :پیام توسط یکی از اعضا به گروه ارسال شد

  

 
   نمونه استفاده از شوخی تغییر دال براي تحریف مدلول-5 تصویر

  

طلب دارد که در حمایت از  این پیام کنایه به حمایت یکی از کاندیداهاي اصالح

کودك به جاي (این پیام با تغییر دال .  کرده بود که بارنده است»ابري«برجام تعبیر به 

در پیام ارسالی  .معنی نموده است را تحریف و بی) برجام مثبت است(کل پیام ) باران

  :دیگر، که مصداق اتم این تکنیک است
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   نمونه استفاده از شوخی تغییر دال براي تحریف مدلول-6 تصویر

  

طلب است که معتقد است اگر گروه  ن پیام در مورد نقد یک کاندیداي اصالحای

رقیب به مسند ریاست جمهوري دست یابد، تبعاتی نظیر تشدید برخوردهاي امنیتی و 

تشدید (این پیام به جاي دال اصلی . به بار خواهد آمد... هاي خارجی و  افزایش تحریم

دهد و مدلول  را قرار می) زندگی غارنشینی (از طریق مبالغه دال دیگري) فضاي امنیتی

  .کند معنی و مضحک می را بی) گرا خطر به قدرت رسیدن گروه اصول(

مانی پیام ارسالی را در گروه پس از  . نیز این موارد قابل مشاهده استR در گروه

  :مناظره دوم قرار داد
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   نمونه استفاده از شوخی تغییر دال براي تحریف مدلول-7 تصویر

  

گرا عنوان کرد این بود که تهران به تکنولوژي تولیـد   پیام اصلی که کاندیداي اصول 

گیـرد کـه      در فرایندي طنز، استنتاج دیگري صـورت مـی        . یافته است   برق از زباله دست   

ارتباط بین آشغال گذاردن دم درب منزل و تولید برق وجود دارد و نتیجـه گرفتـه اگـر              

) تکنولوژي تولید برق از زباله(کانیسم شوخی، کل مدلول   با این م  . رود  نگذاریم برق می  

یا در موردي دیگر داریـوش   .گردد تأثیر می خاصیت شده و در مخاطب بی  معنی و بی    بی

گرا در  گرایان مبنی بر پدیده بودن یک کاندیداي اصول پس از مناظره سوم و داعیه اصول

ایـن  . »یه در حد پدیدة شـاندیز ا پدیدهواقعاً یه ... آقاي «: مناظرات، به شوخی عنوان کرد   

در منـاظرات  ... آقاي (پیام که تولید یکی از اعضاست نشانگر آن است که مدلول اصلی     

پدیـدة  (به دال جدید ) پدیده(با تغییر دال اصلی ) طلبان داشت  عملکرد بهتري از اصالح   

ذهـان  معنا و مضحک شده است و دیگر جدیت خود را بـراي رسـوخ بـه ا      ، بی )شاندیز

  .دهد جمع از دست می

   خنده در مواجهه با گروه خودي و دیگري-5-3-1-3

 چرا که سه عضو که از دوسـتان    ، بود Fاي متمایز از گروه        داراي خصیصه  Rگروه  

عنوان دیگري  رو در گروه به گرایانه جدي داشتند و ازاین هاي اصول   گروه بودند، گرایش  

شـد کـه مباحثـات و مجـادالتی           ب مـی  حضور این سه عـضو موجـ      . شدند  نگریسته می 

. سازي پیام رقیب بود هاي مهم خنثی در این حاالت، خنده یکی از تکنیک  . صورت گیرد 

هایی بـا لحـن    عنوان دیگري در این گروه پیام این سه عضو نیز با در نظر گرفتن خود به   
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 را  شود که بتوان یک جمـع       گویی خنده زمانی به کار گرفته می      . نمودند  جدي مطرح می  

توان نوعی نمایش انسجام گروهـی نیـز    چرا که خنده را می  . در حمایت از خود خنداند    

توانـد   اما زمانی که فرد در اقلیت است، استفاده از خنده معنادار نیـست و نمـی        . دانست

ها ارائه  هایی از این پیام در زیر نمونه. عنوان یک سالح علیه دیگري به کار گرفته شود   به

  :شده است

سـال  «:  پیام ارسالی مطـرح کـرد      R  در گروه  -طلب  یک فعال سیاسی اصالح   -نگار

سـی بـا کاپـشن و کـراوات      بـی  گـر تـو بـی       نژاد بعنـوان تحلیـل      دیگه این موقع احمدي   

  .»:))))نشسته

کارهـا فقـط از    ایـن :  اظهـار کـرد  -گـرا  هاي اصول   با گرایش  -در جواب او، میعاد   

  .! طلبا برمیادش شما نگران نباش اصالح

کند و دلیل حضور  گار در جواب به عدم آزادي رسانه در ایران انتقاد مین

زبان را همین  هاي تلویزیونی خارجی فارسی هاي سیاسی ایرانی در شبکه شخصیت

  :کند و این پیام را طرح می:) شما حرص نخور: گوید داند و می می

  

 
   نمونه استفاده از شکلک خنده در مواجهه با دیگري-8 تصویر

  

ا در جایی دیگر وقتی میعاد، تصویري از یک پزشک را قرار داد که در آن در ی

عضوي نیمه -کرد، شبنم گرا بیماران خود را رایگان مداوا می حمایت از کاندیداي اصول

  : این پیام را قرار داد-فعال در گروه
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   نمونه استفاده از شکلک خنده در مواجهه با دیگري-9 تصویر

  

یی به کرات و تقریباً در تمامی مجادالت اکثریـت گـروه و اقلیـت          ها  چنین مواجهه 

  .مشاهده شد

  

  مثابه تسکین  خنده به-5-3-2

   خنده بقا؛ استهزاي شرایط بد-5-3-2-1

، در نوعی از شوخی و خنده بود کـه در اینجـا   F و گروه R یکی از تمایزات گروه 

ر ادبیات فارسی صـائب  جهت تقریب به ذهن د  . عنوان شده است  » استهزاي شرایط بد  «

 همـی  آرد مـی  خنده /نیست عیب شد نما دندان اگر کفشم بخیۀ«: بیتی دارد   تبریزي تک 

در واقع شاعر شرایط وخیم اقتصادي دارندة کفش را به استهزا  . »من هاي  گردي هرزه بر

این نوعی گریز از اضطراب و فرار از فشار دائمی شرایط بد اسـت کـه از                 . گرفته است 

 کـارکرد  هـا  به تعبیر برگر، جـوك  . گیرد  یر دیدگاه جدي به شوخی صورت می      طریق تغی 

کـه وضـعیت کنـونی را محـصول سـوء مـدیریت         به دلیل اینR گروه. دفاعی نیز دارند  

نماید و خود را در موضع فرودسـت تلقـی          گرا تلقی می    نهادهاي مسلط و جریان اصول    

  :ستکند از این نوع شوخی به کرّات استفاده نموده ا می

گرا در استان کردستان، سامان       در موردي عجیب، در زمان حضور کاندیداي اصول       

  : که از قومیت کُرد است گفتR در گروه

  

  
   نمونه استفاده از شوخی مقاومت-10 تصویر
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اي اسـت کـه در شـهرش در اسـتان کردسـتان         برقـی بالاسـتفاده     منظور سامان، پله  

  :اعضا به این پیامش خندیدند، گفتکه  سالهاست تعمیر ن شده است و هنگامی

  

 
   نمونه استفاده از شوخی بقا-11 تصویر

  

این پیام که خندة اعضا را به همراه داشت نشانگر احساس فرودستی و نـاتوانی در    

  .بکارگیري قدرت براي برآورده کردن مطالبات گروهی و شخصی است

کنـه   ابات مـدارا مـی   قبل از انتخ  ) پلیس(«:  گفت Rدر موردي دیگر حمید از گروه       

محمد از شرایط امنیتی . »:))))مثل آزادي بعد از بیان  «: محمد در پاسخ  . »...امان از بعدش  

گروه فرودسـت نـسبت بـه     .کند اما با شکلک خنده     خصوصاً بعد از انتخابات گالیه می     

دانـد ولـی اسـتفاده از خنـده       شرایط موجود منتقد است و دیگري را مسبب نواقص می         

گویی اسـت کـه در        که اسکات عنوان کرد، نوعی در پرده گفتن و غیرمستقیم         طور    همان

توان آن را به استراتژي دفاعی ذهن  بعالوه می. زبان تمامی فرودستان قابل مشاهده است

  .در انتقال شناختی از تشویش و اضطراب به حس امنیت نسبت داد

  پسند  شوخی عامه-5-3-2-2

و دسته واال  توان به د    ها را می    معموالً جوك 


 و عامه پسند


هاي  جوك.  تقسیم نمود

عامه پسند لزوماً نباید احـساس روشـنفکرانه را تحریـک نماینـد بلکـه ایجـاد محیطـی                

براي ایشان نحوه ارائه و اجرا و نمایش جوك بیش از محتواي     . کند  اجتماعی کفایت می  

 متمایـل بـه   هـاي واال  طرفداران جوك. آن اهمیت دارد و در آن هدف اصلی لذت است   

                                                   
1. Highbrow 
2. Lowbrow 
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پوچی، تندي هستند و انتظار دارند تا جوك، ایشان را به چالش روشنفکرانه بکـشاند و               

  ).Kuipers, 2006: 230(گاهی باید پیچیده باشد 

هـاي داغ سیاسـی بـا لحـن      یکی از مشاهدات محقق این بود که در بحبوحۀ بحث        

 طنـز خنثـی و فاقـد       هـاي   جدي، ناگهان یک یا چند عضو گروه اقدام به بارگذاري پیام          

 بـا مثالً سـامان تـصویر متحرکـی را        . نمودند  پسند می   محتواي سیاسی یا به تعبیري عامه     

اي از مـردم   نیروي انتظامی کشور طـی الزامیـه  «: به گروه ارسال کرد  » خبر فوري «عنوان  

... رنگ و لعـاب  خواست زین پس هر نامزد انتخاباتی که تبلیغات خود را با پوستر زیاد      

  .»ب چپ نه حزب راست هیشکی بهش رأي نده تا خیط بشه چشماش درآدنه حز

  :این تصویر نیز از این دست است

  
   نمونه شوخی عامیانه-12 تصویر 

  

هاي خنـده   هایی زمانی که توسط اکثریت اعضا صورت گرفت و واکنش        چنین پیام 

در آن شـرایط  ها در گروه و  را در پی داشت، نشان از کارکردي داشت که این قبیل پیام        

طور کـه ذکـر شـد بـا هـدف افـزایش        هاي عامیانه همان   در واقع، شوخی  . زمانی داشت 
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صمیمیت و کاهش فضاي عقالنیت یکنواخت کننده و کاهش فشار هیجـانی و اسـترس    

  .گیرد مورد استفاده قرار می

   شوخی همدلی-5-3-2-3

خنده : گیرد رار میخنده در مواجهه با اعضاي خودي به نحو متفاوتی مورداستفاده ق

چیز در امنیت قرار  اي از جانب ما به سایرین باشد که همه تواند نشانه در جنبۀ مثبتش می

صـورت  کـه  در مـشاهداتی    ). 86: 1392موریـل،   (دارد و مشکل خاصی وجـود نـدارد         

بـراي بهبـود ارتبـاط    از آن  گرفت، استفاده از خنده در این جنبه مـشهود بـود و اعـضا               

  :تأیید یکدیگر بهره گرفتندگروهی و  درون

گرا  سید در واکنش به شعر طنز ارسالی که مریم در نقد برنامه یک کاندیداي اصول      

  .در گروه طرح کرده بود از شکلک لبخند استفاده کرد

 کـه توسـط     -نه اصفهان به روحانی   -مریم در ذیل تصویر تیتر روزنامه وطن امروز       

  :گذاري شده بود، این توضیح را ارائه دادهنظر با خود در گروه بار یکی از اعضاي هم

  

 
   نمونه استفاده از شکلک خنده در مواجهه با خودي-13 تصویر

  

:  در مورد کاندیداي رقیب گفـت      -یکی از اعضاي گروه   –یا در موردي دیگر، زیبا      

کند و حمید در تأییـد او از شـکلک لبخنـد           آن کاندیدا فقط از سایر کاندیداها تقلید می       

  .نموداستفاده 
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  گیري  نتیجه-7

 با جایگاه فرودست سیاسـی و بـا ویژگـی صـمیمیت دوسـتانه              Rدر این تحقیق، گروه     

 بـا محوریـت همبـستگی ایـدئولوژیک و جایگـاه        Fباالتر بین اعضا در مقایسه با گروه        

از نظر . سیاسی فرادست، از نظر نحوه استفاده از خنده سیاسی مورد بررسی قرار گرفت         

، Rدر گـروه    : فضاي مجـازي، شـاهد دو نـوع بـروز و ظهـور بـودیم              نحوه حضور در    

، تعـداد بـاالي   F ها با تصاویري از خود و نزدیکـان ایجـاد شـده امـا در گـروه        پروفایل

. هاي غیرشخصی و حتی اسامی مستعار وجود داشت هاي بدون عکس با عکس      پروفایل

چـرا کـه فـضاي      . ن داد  به فضاي مجازي اعتماد نشا     F  بیشتر از گروه   R در واقع، گروه  

توان در آن با کمترین هزینه ارتباط افقی برقـرار کـرد و     عنوان فضایی که می      به -مجازي

در آن امکان حضور موقتی و گریز از پیگرد دارد، جذابیت بیشتري براي گروه فرودست 

  .دارد

شناختی بین دو جناح سیاسی رقیـب،         اي نشانه   در هر دو گروه، در جدال و منازعه       

بخـش و   و یک وسیلۀ تعادل» دیگري«عنوان یک سالح براي تقابل با         ی و خنده به   شوخ

توان خود  با خنده و شوخی می. ها مورداستفاده قرار گرفت تسکین در روابط بین خودي

را قوي و دیگري را ضعیف ترسیم نمود و فاصلۀ شناختی الزم را از وي ایجاد نمود تا                 

تواند موضوع شوخی گروهی دیگر   جدي رقیب، میپیام. دیگري، همچنان دیگري بماند

تـوان حمایـت    همچنـین مـی  . باشد، نادیده گرفته شود یا معناي خود را از دست بدهـد    

عنوان   همچنین از شوخی تسکین به    . ها در برابر دیگري را با شوخی تصریح کرد          خودي

ب سیاسی از هاي روانی در فضاي پرالتها ابزار همدلی بین اعضا و کاهش فشارها و تنش

» خنـدة بقـا  «ترین تفاوت این دو گـروه در     اما مهم . پسند استفاده شد    طریق شوخی عامه  

اي  عنوان گروه حاشیه     به R گروه. بود


 و فرودست چون خـود را در شـرایط نـامطلوب     

بیند و براي حـل ایـن شـرایط و بهبـود جایگـاه نـابرابرش امکـان اقـدام مـستقیم و            می

                                                   
1. Marginal 
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که بـراي تحمـل ایـن شـرایط، از            ید شوربختانه زندگی کند یا آن     مدت ندارد، یا با     کوتاه

» استهزاي شرایط بـد  «این گروه با استفاده از تاکتیک       . هاي دیگري استفاده نماید     تاکتیک

کند تا از اضطراب و تشویش و خشم به حالت شناختی آسودگی              به شیوة دوم عمل می    

  .و تسکین موقتی دست یابد

شده، شوخی در تالقی با سیاست، بر  خارجی نیز اشارهطور که در تحقیقات  همان

در . نماید شود و آن را تصریح می هاي سیاسی و اجتماعی واقع می حدفاصل مرزبندي

نهایت باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که انتقال گفتگوهاي سیاسی از فضاي واقعی 

تغییراتی را در روال ) به دلیل محدودیت فعالیت سیاسی در ایران(به فضاي مجازي 

هاست و  فضاي مجازي عرصه اختالط و آمیختگی حیطه. سیاسی در پی خواهد داشت

تبعات ... اختالط فضاي سیاسی و غیرسیاسی، شخصی و غیرشخصی، شادي و غم و

  .جدیدي براي عرصه سیاسی ایران خواهد داشت
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