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چکیده
جوکها بهمنزلۀ خردهفرهنگ های هر جامعه ،معانی و مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بازنمایی میکننـد کـه
نشانگر فضای ذهنی آن جامعه و ویژگیهای افراد آن اسـت .در ایـن میـان ،جـوکهـای جنسـیتی نمایشـگر
نگاه اجتماعی جامعه به مقولۀ جنسیت هستند .اقبـال جامعـۀ ایـران بـه فنـاوریهـای نـوین تلفـن همـراه و
پیامرسانها ازجمله ،تلگرام از یکسو و کشیده شدن جوکها به این فضا از سـوی دیگـر ،لـزوم بررسـی و
مطالعـه آن را بیشـتر از قبـل مـیطلبـد .ایـن مقالــه بـا روش کیفـی و شــیوۀ مردمنگـاری درونشـبکهای و بــا
استفاده از نظریۀ برساختگرایی اجتماعی ،جوکهـای مختلـف جنسـیتی را در پیامرسـان تلگـرام مقایسـه
کرده است .نتایج بررسی سه کانال جوک تلگرامی که بعد از فیلترینگ و در تیر  1397ارزیابیشده اسـت،
نشان میدهد  50درصد کل جوکهای این کانالها را جوکهای جنسیتی تشکیل داده و به لحاظ شـکلی،
بیشترین جوکهای جنسیتی مربوط به جوکهای کالمـی اسـت کـه جوکهـای مربـوط بـه زنـان در هـر سـه
کانال ،تقریباً دو برابر جوکهای مردان بوده است .برساختههای جنسیتی برای مردها در جوکها بیشتر با
موضوع جنسی و برای زنان بیشتر با موضوع کلیشههای جنسیتی مانند« :احمقشمردن» ،استفادۀ بیرویـه
از لوازم آرایش ،تمایل به ازدواج ،ناتوانی در رانندگی ،الزام به انجـام کارهـای خانـه و زودرنجـی اسـت کـه
بهنوعی بازتعریف نقش اجتماعی زنان در شرایط اجتماعی فعلی است.
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مقدمه

جوک عموماً بـرای سـرگرمی مخاطـب گفتـه میشـود و عکسالعمـل مطلـوب آن ،خنـده اسـت.
باوجوداین ،مانند اَشکال دیگرِ طنز ،هجو ،شوخی و ...جوک گفتن ممکن است مقاصد دیگـری

نیز داشته باشد ( .)Hetzron, 1991جوکها از فرهنگ مردم برخاستهاند و رفتار و کردارِ اجتماعی
جامعه و مردم را بـهعنوان صـاحبان اصـلی زبـان آشـکار سـاخته و بهنقـد مـیکشـانند (مجـابی،

 .)48-51 :1395به لحاظ شکلی ،جوک در قالب سنتی خود ،جزو انواع شوخی کالمی اسـت.
«اِزار )1995( »1جـوک را یکـی از انـواع هفتگانـۀ شـوخی کالمـی و «ارینـگ )1989( »2آن را
منبعث از قصههای خندهدار میداند کـه لبـب مطالـب جـوک ،عامـل تعیینکننـده اسـت (حـری،

)18 :1387؛ اما ظهور فناوریهای ارتباطی آن را از حالـت شـفاهی و کالمـی بـه چنـدرسـانهای
تبدیل نموده؛ که از آن جمله از پیامرسانهای تلفن همراه و بهخصوص تلگرام با توجه بـه اقبـال
عمومی به آن میتوان یاد کرد .كاربران ایرانی سابقه طوالنی در استفاده از رسانههـای اجتمـاعی
دارند ،اما درصد كاربران ایرانی تلگرام نسبت به رسانههای اجتماعی پیشین بسیار باالتر اسـت.
كاربران ایرانی بعد از كاربران برزیلی و امریکایی در رتبه سوم بزرگترین جمعیت استفادهکننده
3

بودند (کرمانی1398 ،؛ كوثری1386 ،؛ .)Rahmandad, 2006

از سایت اوركات
در حال حاضر( ،زمان انجام پژوهش) تلگرام نیز بهعنوان یک پیامرسان با قابلیتهای
متعدد جایگاه ویژهای بین کاربران ایرانی دارد .طبق آمار سایت تلگرام در ژانویه  2018این

شبکه  180میلیون کاربر داشته است 40 .میلیون مخاطب ایرانی در ماه (و حدود  25میلیون
در روز) به این شبکه مراجعه میکنند 678000 .کانال فارسی در تلگرام فعالاند که دو میلیارد

بازدید در روز از آنها میشود ) .(Telegram-region & Website, 2018در نظرسنجی مركز افکار

سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جوک و طنز حدود  21.4پیامهای منتشرشده در تلگرام را
تشکیل داده است (آقاسی .)1397 ،این پیامرسان در دیماه  1396بهصورت موقت و در

اردیبهشت  1397بهصورت دائم فیلتر شد .پنج ماه پس از محدودسازی ،همچنان بیش از 47
درصد از پرسششوندگان میگویند از این شبکه استفاده میکنند (جوانمرد .)1397 ،همچنین
تعداد زیادی از سازمانهای رسمی ،شرکتهای خصوصی ،نشریات و روزنامهها و  ...در این
اختهاند
برنامه عضو شده و بهخصوص بعد از راهاندازی کانالها در تلگرام به فعالیت در آن پرد 

( .)Azali, 2017تعداد باالی كاربران ایرانی تلگرام ،تحقیق درباره كاربری و كاربران این پیامرسان

را ضروری میسازد (کرمانی .)1397 ،ازآنجاکه بخشی از کارکرد این پیامرسان در ایران نشر
1. Esar
2. Oring
3. Orkut.Com
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جوکهای مختلف است .بررسی شکلی و محتواییِ این جوکها میتواند شناختی از وضعیت

طنز میتواند بـا اهـداف ،قالـبهـا و اشـکال متفـاوتی چـون :عرصـۀ سیاسـی ،از وقـایعی چـون
یــازدهم ســپتامبر ( )James, 2015تــا فراینــد اعتراضــی تکمیــل قطــار شــهری ( )Chen, 2013و
کاریکاتورهای احزاب علیه یکدیگر ( ،)Dagnes, 2012در عرصۀ قومیتی و نژادی ()Schutz, 1989

و در عرصۀ جنسیتی و تقابل زنان و مردان با یکدیگر ( )Stelz, 2015تولیدشـده و اثرگـذار باشـد.
در طنز منثور و منظوم فارسـی نیـز مصـادیق مختلفـی از طنـز و جـوک بـا کارکردهـای اجتمـاعی

مختلــف نقــل شــده اســت (مجــابی12 :1396 ،؛ کاتوزیــان .)28 :1395 ،قاســمی ()1398

معتقد است «کارنامه سرایی» به معنای؛ سفرنامههای منظوم که شاعر ضـمن بیـان ویژگـیهـای
یک شهر به نکوهش مردم آن نیز میپرداخته است و «شهرآشـوبهـا» بـه مفهـوم؛ مـذمت مـردم
یـک شــهر توســط شـاعران غیربــومی (نیکوبخــت )126 :1380 ،و تمسـخر لهجــههــای محلــی

بخشی از طنز و شوخیهای قومیتی در ایران بوده اسـت و هـماکنـون نیـز در فضـای مجـازی بـه

شکل دیگری تداوم دارد (قاسمی و دیگران)1398 ،؛ اما بررسی مطالعات انجامشده داخلی در
حوزه جوک و جوکگویی در سالهای اخیر ،نشاندهندۀ تحـول ایـن عرصـه از طنـز قـومیتی بـه
جنسیتی بوده است ( Abedinifard, 2018؛ فرقانی و دیگران1395 ،؛ سفیری و دیگـران1395 ،؛
جعفری.)1385 ،

مبنای ساخت این جوکها ویژگیهای جنسیتی و برچسبزنی در مورد یک جنسـیت اسـت.

(فرقــانی .)1395 ،در ایــران ،پیشــینۀ طنزهــای شــفاهیِ جنســیتی را بــه دلقکهــای دربــاری و
معایبالرجال نوشتۀ بیبیفاطمه استرآبادی در دورۀ قاجـار نسـبت

طنزهای مکتوب را به کتاب

تأدیبالنسواا  ،نوشـتۀ نویسـندۀ گمنـام ایـن دوره ،اسـت

دادهاند کـه بـا هـدف پاسـخ بـه کتـاب
(هدایت .)62 :1361 ،تقابل طنزهای جنسیتی ،چـه در قالـب فـیلم و سـریالهـای تلویزیـونی،
طنزهــای مکتــوب روزنامــه و جــوکهــا از شــفاهی و پیامــکهــا گرفتــه تــا جــوکهــای تلگرامــی
چندرسانهای همواره موضوعات خنده و نقدِ اجتماعی هستند که یک پدیده اجتمـاعی را بهنقـد
کشانده یا تأیید نمودهاند .زندگی مجازی این کار را به عرصۀ گمنـامی کشـانده تـا جـایی کـه؛ نـه
مقصود و مخاطب ،نه فضای گوینده ،نه فضای دریافتکننده ،هیچکدام بهطور شفاف مشخص

نیست (سفیری و دیگران .)1395 ،لذا بررسی جوکهای جنسیتی در این پیـامرسـان بـهواسـطۀ

اثرگذاری بر جامعهپذیری و درونیکردن ویژگیهای نقشِ جنسـیتی ،گسـترۀ کـاربران و تغییـرات
سریع محتوایی آن بر اساس مسائل جامعه دارای اهمیت است.

❖ سال بیست ویکم ،شماره پنجاهم ،تابستان 1399

اجتماعی جامعه در حوزههای مختلف فراهم آورد.
نگاهی مختصر به کارکرد طنز در قالب کاریکاتور ،کمدی ،داستان و جوک نشان میدهد که
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در سالهای اخیر ،بسیاری از تغییرات اجتماعی در قالب جوکهای جنسـیتی ،مطرحشـده و بـه
اشکال مختلف ،در حال نشر است .از آن جمله ،تغییر ارزشی چـون برابـریِ جنسـیتی اسـت کـه
آزادارمکی ( )1396معتقد است ،این ارزش درگذشته نسلی بوده و در زمان حال عمـومی شـده
است .اگر چند دهۀ گذشته نسل جوان بـه برابـری جنسـیتی توجـه داشـت ،در دورۀ جدیـد اکثـر

مردم ایران در عمل و ایده ،گـرایش ،بـه برابـریِ جنسـیتی پیـدا نمودهانـد و در ایـن زمینـه تـالش

میکنند (آزادارمکی.)144 :1396 ،
نظام پدرساالری و مردساالری نیز در خانوادۀ ایرانی گرچه از منظر صاحبنظرانی چون
قانعیراد ( )1396و اعزازی ( ،)1387رنگ و بوی پیشین را ندارد و بهنوعی جایش را به
فرزندساالری یا سایر انواع ادارۀ خانواده داده است؛ اما همچنان سیطرۀ آن بر بسیاری از

خانوادهها وجود دارد .پس از کاهش اقتدار پدر ،روابط در خانواده ،افقی و مناسبات آن
دموکراتیزه شد (قانعیراد158 :1396 ،؛ اعزازی .)126-136 :1387 ،بااینوجود،
شکلگیری جوکهایی در فضای مجازی که در خصوصِ رفتار پدران با اعضای خانواده،
کارکردن آنان با فضای مجازی ،تقابل آنان با فرزندان و سیطره بر استفاده از امکانات زندگی

نشان میدهد این عرصه مورد نقد جوکها قرار گرفته است (سفیری و دیگران.)1395 ،
در چند دهۀ گذشته ،از سویی ،اشتغال زنان در فعالیتهـای اقتصـادیِ خـارج از چـارچوب

خانوار ،در کنار دسترسی بیشتر آنان به سازمانهای آموزشی ،بهخصوص در جامعۀ شهری ایران

افزایش یافته است (اعزازی .)97 :1387 ،در کل تـاریخ ،زنـان ایرانـی نیـز همپـای مـردان کـار

کردهاند و در کشاورزی ،دامپروری و تهیۀ محصوالت از شیر حیوانات دخالت داشـتند .صـنایع
دستی ،سبدبافی و دایگی جزو مشاغل زنان بوده و حتـی در ایـران باسـتان ،زنـان پزشـک وجـود

داشتند (اعزازی .)139-143 :1387 ،از سوی دیگر ،تحصیالت بهمنزلۀ عـاملی بـرای تحـرک
اجتماعی بین زنان رشد یافته است .صرفنظر از آمار بیکـاری و رشـد نـامتوازن مراکـز آمـوزش

عالی ،تعداد دانشجویان دختر در ایران از سـال تحصـیلی  1367از  28/64کـل دانشـجویان بـه
 46/60درصد در سال تحصیلی  1396رسیده است (مرکز آمار ایران .)1397 ،بر اسـاس ایـن
پیشینه ،در قرن معاصر ،این پدیده که کوهن ( )2004از آن به نام «مهـاجرت دسـتهجمعی زنـان

از خانـه» نیـز یـاد کـرده اسـت ( ،)Cohen, 2004جـزو مهمتـرین پدیـدههای اجتمـاعی در حـوزۀ
جنسیت و عرصۀ تقابل جوکهای جنسیتی است.
پیشینۀ پژوهش

بررســی جــوک و جوکگــویی بهمنزلــۀ نــوعی کــنش در علــومی چــون جامعهشناســی و ارتباطــات

بهواسطۀ نقش زبان در انتقال مفاهیم ،مطالعۀ خردهفرهنگها ،برقراری ارتبـاط و نمـایش آنچـه
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در الیههای زیرین جامعه پنهان شده است ،برای تصـمیمگیری بهتـر اجتمـاعی اهمیـت دارد .در

غفــاری ( )1395و آقابابــایی ( )1393هریــک بــا رویکردهــای نظــری مختلــف بــه بررســی

جوکهای جنسیتی در پیامرسان تلگرام پرداختهاند؛ اما در بیشـتر ایـن مطالعـات مبنـای بررسـی
جنسیت صرفاً زنان بودهاند و نمونه و جامعۀ آماری آن علی رقم گستردگی فضای مجازی بسیار
محدود و از جمعهای مختلف دوستانه ،خانوادگی و شغلی انتخاب شدهاند.
خارج از پیـامرسـان تلگـرام ،عابـدینیفـرد ( )2018در پژوهشـی بـا نـام «جوکهـای رششـتیِ

فارسی :دستنوشـتههای مـدرن ایـران از مردانگـی مبتنـی بـر غیـرت» ،ضـمن مطالعـۀ تـاریخی،

1

چرایی و چگونگی ساختن جوکهای رشتی ،مبتنی بر غیرت دربـارۀ مـردم رشـت را در سـایت
«وِرگ» با کاربران به اشتراک مـیگـذارد؛ گرچـه ایـن مقالـه بهواسـطۀ مطالعـه همزمـان طنزهـای
جنسی ،جنسیتی و قومی ارزشمند است؛ اما چون در سایتی بـا زبـان گیلگـی مـورد تحلیـل قـرار

گرفته است ،کمتر موردتوجه و نظردادن همگان است.

مطالعات دیگری که در نرمافزارهای گوشی همراه و فضای مجازی صورت گرفته میتـوان،
پژوهشِ سفیری و شـهرزاد ( )1395از جوکهـای مبادلهشـده در نرمافـزار تلفـن همـراه (اتـاق

جوک) و عابدینیفرد ( )2015با عنوان «تحلیل جنسیت در طنزهای اینترنتـی جنسـیتی»150 ،

جوک زبـانی یـا تصـویری پربازدیـد دربـارۀ جنسـیت را از هشـت وبسـایت اینترنتـی نـام بـرد.

مطالعـۀ ایــن فضـاها گرچــه بــه درک و تحلیـل جــوکهــای جنسـیتی کمــک مــیکنـد امــا هماننــد
پیـامرســانهــایی چـون تلگــرام بــا وسـعت کــاربری ،دسترســی و نمـایش چندرســانهای آن کمتــر

مـیتواننـد اطالعــات دقیقـی از جامعــه بـه دســت دهنـد .در طنــزهـای مکتــوبِ التـین« ،فوکــا و

بیابورد 
لیلهکوئیست ،)2015( »2در ویراست کتـابی بـا عنـوان خنوه ،وواخوسخواخ(ا ا 

جنسیت مجموعهای از مقالهها را بررسی میکند و ضمن شفاف نمودن مقولۀ «جنسیت» نشان
میدهد که چگونه طنز ،کلیشـههای جنسـیتی را ایجـاد ،حفـظ یـا نـابود میکنـد .گرچـه مطالعـۀ
ادبیات پیشین ،اهمیت مقولۀ جنسیت در طنز و جوکگـویی در فضـای مجـازی ،در سـالهـای

اخیر را نشان میدهد؛ اما در این حوزه با پژوهشهایی مواجه هستیم که در آن تفکیک درسـتی
بین انواع رسانههای اجتماعی شکل نگرفتـه اسـت و ایـن امـر از اعتبـار موضـوع کاسـته اسـت.

عالوهبر این ،برخی از این مقاالت به داوری ارزشی روی آوردهاند و از نظـر روش و نظریـه نیـز

به برخی از آنها انتقاداتی وارد است .بین پژوهشهـایی کـه مسـتقیم در پیـامرسـان تلگـرام و بـا
1. http://v6rg.com/
2. Foka & Liliequist
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این حوزه و در سالهای اخیر ،پژوهشهای داخلی و خارجی مختلفـی بـا محـور جنسـیت و در
فضای مجازی صـورت گرفتـه اسـت؛ زارعپـور ( ،)1395فرقـانی و عبـدی ( ،)1395تـوکلی و
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محوریت جنسیت انجام شده ،هیچکدام بعد از فیلترینگ این پیامرسان ،صورت نگرفتهاند .لذا

این مقاله ضمن استفاده از نتایج این مقاالت برای مطالعۀ پیشینه پژوهشهـای انجـام شـده در
حــوزۀ جــوکهــایِ جنســیتی ،تحلیــل نتــایج و اعتبارســنجی بــه بررســی جــوکهــای جنســیتی در
کانالهای تلگرامی بعد از فیلترینگ این پیامرسان و با در نظرگرفتن ویژگیهای جنسیتی زنان و
مــردان پرداختــه اســت .روش مطالعــه مردمنگــاری درونشــبکهای اســت کــه در پــی پاســخ بــه

پرسشهای زیراست:
جوکهای جنسیتی در پیامرسان تلگرام چه ویژگیهایی (به لحاظ ظاهر و محتوا) دارد؟
بیشترین موضوعهای استفادهشده در جوکهای جنسیتی چیست؟
مبانی نظری پژوهش

پدیدۀ اجتماعی جوکگویی ،در پیـامرسـانهـای موبـایلی از طریـق نظریـات اجتمـاعی متعـددی

چون :کنشِ متقابل نمـادین ،کـارکردگرایی ،تضـاد و  ...قابـل نقـد و بررسـی اسـت (سـفیری و

دیگــران1395 ،؛ وکیلــی )128-280 :1385 ،امــا رویکــرد ایــن مقالــه بــه مســئلۀ جنســیت،
بهواسطۀ ماهیت مفهومی و بینفردی آن در جوکهای تلگرامی بر اساس نظریـۀ برسـاختگرایی
است .چراکه ،واقعیت اجتماعی دربارۀ جوک ،واقعیتی برساختی است که توسط زبـان و معـانی

بازتولیــد مــیشــود .برگــر و الکمــن )1967( 1معتقدنــد کــه ایــن نظریــه فرهنــگ را در مرکــز

تحلیلهای اجتماعی خود قرار میدهد .آنها جامعـه را برسـاختی فرهنگـی از آرا ،معـانی و زبـان
میدانند (سیدمن .)111 :1386 ،نگرش برساختگرایی با مسائل اجتماعی بهمنزلـۀ ادراکـات
و معانی ذهنی سروکار دارد .این نگرش عمدتاً معطوف به این نکته اسـت کـه کنشـگران چگونـه

مفــاهیم را در اطــراف خــود دســتهبندی مــیکننــد (معیــدفر .)37 :1388 ،برســاختگرایی در

رفتوبرگشت دائم بین امر جمعـی و فـردی ،شـکل و رفتـار جامعـۀ انسـانی را ترسـیم میکنـد و
واقعیتهای اجتمـاعی را سـاختهایی اجتمـاعی و حاصـل فعالیـت کنشـگران فـردی و جمعـی
میداند (محمدیاصل .)8 :1396 ،بدینمعنا كه جنسیت برساختۀ زندگی اجتماعی بشـر اسـت
و جـدا از آن مفهـومی ندارد (باتلر .)181 :1385 ،از نظر وکیلی ،جوکها بهعنوان عناصـری از

خردهنظامهای فرهنگی توسط کنشگران ،معانی مشترک و زبان نشـر مـییابنـد (وکیلـی:1385 ،

 .)107فرقانی ( )1394جوک را رفتار جمعیِ دارای پشتوانۀ فرهنگی و فکری میداند که تولیـد
و بازنشر آن ،کرداری گفتمانی اسـت(فرقانی و دیگـران .)1394 ،ازآنجاکـه ،جـوکهـا بهواسـطۀ
تعامل با فرهنگ عامه آسانتر میتوانند اعمال نفوذ کنند و در چرخۀ نظام اجتماعی ،یک ویژگی

1. Berger and Luckmann
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را به یک گروه اجتماعی ،انتسـاب داده و بـهعنوان بخشـی از فرهنـگ جامعـه بازنمـایی نماینـد؛

جهان معنا ببخشند و آن را بازنمایی کنند .بازنمایی شکلی از کنش اسـت کـه از اشـیای مـادی و

آثار استفاده میکند؛ اما معنی نه به کیفیت مادی نشانهها ،بلکـه بـه کـارکرد نمـادین آنهـا وابسـته

است؛ چراکه واژهای خاص بهجای مفهوم مینشیند و آن را بازنمایی میکنـد ( .)Hall, 2003معنـا
از بازنماییهــا در فرهنــگ ناشــی میشــود و غــایی و تغییرناپــذیر نیســت .یکــی از راهبردهــای
بازنمایی ،کلیشهسازی است کـه عبـارت اسـت از تنـزل انسـانها بـه مجموعـهای از ویژگیهـای

مبالغــهآمیز و منفــی (مهــدیزاده .)125- 140 :1387 ،کلیشــهســازی ،بیــانگر قضــاوتی ســاده،

بررسی نشده و گاه نادرست ،دربارۀ گروهی دیگر یا وقایع اسـت (بیـرو .)226 :1380 ،بخشـی
از رسالت جوکها در جامعه برساختن کلیشههای جنسیتی ،نشر و بازتولید آن است (زارعپـور،

 .)28 :1395رواج نوعا خاصی از جوکها در جامعـه ضـمن شـکلگیـری کلیشـههـای جنسـیتی
باعث جامعهپذیری ناقص در جامعه شده و بهمرور ویژگیهایی را به افراد جامعه نسـبت داده و
آن را عادی میسازد که در حقیقت آن ویژگیها ،در این افراد عمومیت نـدارد .پـیشفـرضهـا و
پیشداوریهـای اجتمـاعی و فرهنگـیِ نشـر یافتـه در پیـامرسـانهـای فضـای مجـازی تصـویری
متفاوت از هر جنسیت در جامعه بازنمایی کرده و باعث تثبیت آن در ذهن کنشـگران اجتمـاعی

میشود .تحول و دگرگونی در هویت جنسـی پـس از دهـۀ  60مـیالدی ،گفتمـان رایـج تفکیـک

نقشهــا و کارآمــدی آن را بــه چــالش کشــید و تشــابه نقشهــا را بهمنزلــۀ «ارزش» و «مطالبــۀ»

فمینیستی مطرح کرد .تفکیک بین «جنس» و «جنسیت» بهمثابه مهمترین سازۀ فمینیسـتی ،ابزار
اصلی تئوریزه کردن گفتمان تشابه در نقشها ،حقوق و مسئولیتهاست (کدخدایی و دیگران،

 .)1397مفهوم «جنسیت »1بـرخالف «جـنس »2کـه مفهـومی ثابـت و زیسـتی اسـت ،مفهـومی
ایستا نیست .این مفهوم را باید در طیفی مشاهده کرد كه یک سر آن زیستشناختی و سر دیگـر
آن ،فرهنگی است؛ بنابراین ،الزم است كه این مفهوم را در هر بافت ،هـر جامعـۀ زبـانی و حتـی
هر گروه اجتماعی دوباره تعریف كـرد (عـامری .)25 :1394 ،وود ،جنسـیت را چنـین تعریـف
میکند« :نظامی از ارزشها ،هویتها و فعالیتهایی که برای زنـان و مـردان معنـا شـده اسـت»

(وود .)222 :1383 ،جنسیت در تعاطی با سایر متغیرهای اجتماعی ،کلیت تجارب مردمـان و

1. Sex
2. Gender
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مطالعۀ آنها بهعنوان آنچه که یک ویژگی را تعریف و بازنمایی میکند دارای اهمیت است.
کنشگران اجتماعی از نظام فرهنگی و زبانشناختی برای برساختن معانی استفاده میکنند تـا بـه
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جوامع را دربرمیگیرد و معــرف باورهـا یـا رفتارهـایی اسـت کـه مردبـودن یـا زنبـودن را نشـان
میدهد (Collins, 2000؛ هـولمز.)26 :1387 ،1
فرقانی ( )1394جنسیت را برساختۀ اجتماعی و معلول نظام بازنمایی در نظر مـیگیـرد ،از

نظر وی ،جوکهای جنسیتی دستکم بخشی از نظام بازنمایی اسـت و نحـوۀ بازنمـایی آنهـا در
نوع و کیفیت ،برساختۀ اجتماعی مؤثر است (فرقانی و دیگران.)1394 ،

3

در تعــاریف کالســیک جــوک ،افــرادی چــون الکســاندر )1998( 2و اِزار ( )1998از آن
باعنوان متن ،نوشـتار یـا بیـانی کوتـاه یـاد میکننـد ،امـا واقعیـت جـوکهـای امـروزی در فضـای
مجازی (چندرسـانهای) فراتـر از مـتن ،گفتـار و نوشـتار صـرف اسـت .منظـور از جـوک در ایـن
مقاله ،همۀ مطالب اعم از متن ،فیلم ،کلیـپ ،»4GIF« ،صـوت و تصـاویری اسـت کـه بـا هـدف

انتقاد اجتماعی و بهنوعی طنز از جامعه برخاسته و در کانالهای تلگرامـی در حـال نشـر اسـت.
جوکهای جنسیتی نیز ،جوکهایی است که بر مبنای تمایزهای جنسیتی ساخته میشـود و جنبـۀ
طنز و خندۀ روایتهـا بـا برجسـتهکردن ویژگیهـای خـاص جنسـیتی ایجـاد میشـود (فرقـانی و

دیگران .)1394 ،بنابراین ،با توجه بـه فضـای موردبررسـی ،جـوکهـا بـه لحـاظ ظـاهری بـه دو
دستۀ کالمی و غیرکالمی تقسیم شده است.
جوکهای کالمی

کردچگینـــی ( )1388جـــوکهـــای کالمـــی را در دو قالـــب نوشـــتاری و دیـــداری -شـــنیداری

تقسیمبندی میکند .در جوکهای نوشتاری ،گاهی عنوان «جوک» خالصهای از ماجراهای آن یا

نام شرکتکنندگان (فردی یا گروهی) در جوک است و گاهی بر اساس معنای اصلی یـا آنچـه در
تضاد با متن جوک است (کردچگینی .)19 :1388 ،جوکهـای کالمـی شـامل :متـون ارسـالی،

داستانکها ،پانوشتعکسها و ...میشود .بسیاری از ایـن جـوکهـا بـا عبـاراتی چـون« :دختـر
است یا پسر است دیگر»« ،یـک روز یـه دختـره یـا یـه پسـره» و بیشـتر در خصـوص نقـشهـای

جنسیتی زنان و مردان در خانواده تولید و منتشر میشوند.
جوکهای غیرکالمی

بـه لحـاظ ســاختاری ،جـوکهـای غیرکالمــی عبارتانـد از :تصـاویر ،کاریکــاتورهـا ،عکـسهــا،

نقاشیها و فیلمهای کوتاه که باوجوداینکه فاقد نوشته و کالم است ،باعث ایجـاد خنـده در فـرد

1. Holms
2. Alexander
3. Esar
4. Graphics Interchange Format
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مـیشـود ( .)Attardo, 1994ایـن جـوکهـا در قالـب صـامت و متحـرک از سـوی رسـانههـا تولیـد

روش پژوهش

این مقاله با روش کیفی و با رویکرد مردمنگاری درونشـبکهای انجـام شـده اسـت .مردمنگـاری

درونشبکهای اساساً مبتنی بر گفتوگو یا دادههایی است که بیشتر بهصـورت متنـی یـا دیـداری
ارائه میشود؛ بنابراین ،واحد تحلیل کنش یا رفتاری است که بهصورت متنی یا دیداری در شبکۀ
اینترنت پدیدار میشود (میرزائی .)290 :1395 ،بـا توجـه بـه اهمیـت مفهـوم جنسـیت و نشـر

ویژگــیهــای آن از طریــق جــوک و جــوکگــویی بررســی ایــن جــوکهــا از فضــای بــرخط و
پیامرسـانتلگـرام باتوجـه بـه عمومیـت اسـتفاده از آن ،آغـاز شـد .در تعیـین و شناسـایی جامعـۀ

پژوهش ،در مـردمنگـاری درون شـبکهای ،اجتماعهـای برخطـی تـرجیح داده میشـوند کـه ایـن
ویژگیها را داشته باشند:
 )1یک بخش ،عنوان یا گروه مرتبط با پرسش پژوهش و در نتیجه متمرکزتر باشند،
 )2ارسال و دریافتهای باالتری داشته باشند،

)3تعداد ارسال و دریافتکنندگان پیام باالتری داشته باشند،
 )4دادههای مفصلتر یا از نظر توصیفی غنی داشته باشند؛

)5کنشهــای متقابــل بــین اعضــاء در زمینــۀ نــوع نیازمنــدی مســألۀ پــژوهش بیشــتر باشــد

( .)Kozintes, 1998پیامرسان تلگرام با توجه به قابلیتها ،گسـتردگی ،تعـداد ارسـال و مخاطبـان

انتخاب شد .جهت انتخاب نمونه و ورود به میدان ،سه کانال جوک و طنز عمومی (با توجـه بـه
تعداد کاربران و مطالب گذاشتهشده) از بین کانالهای مختلفی 1که انواع جوک را نشر میدهند،
با مشورت و مصاحبه با  30نفر مطلعان مشخص شد .این افراد به روش نمونهگیری گلولهبرفی

و هدفمند از بین صاحبنظران در عرصههای مختلف طنز و رشتههای مختلف علوم انسانی از

دانشــگاههــای مختلــف ،انتخــاب شــدند .ایــن کانالهــا در تیــر  1397عبــارت بــود از« :شــیخ
پشمالدین »2با  263هزار و  306کاربر« ،جوکوموک »3با  282هزار و  906کاربر و «جوکفـا»4
 .1در بازۀ مورد بررسی کانالهای مختلفی از جوک در پیام رسان تلگرام وجود داشتند .برخی از این
کانالها (مانند طنزیمات ادبی؛ حاوی اشعار نوین طنزفارسی) تنها به شعر طنز میپرداختند؛ برخی
دیگر حاوی جوک های جنسی بودند؛ برخی هم (مانند ویدلش و تهرانتایمز) ضمن ارائه اخبار،
موسیقی و اشعار؛ مسائل اجتماعی و سیاسی روز را در قالب طنز بیان مینمودند.
2. t.me/Pashmoodin
3. t.me/Jokmouk
4. t.me/Jookefaa
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میشود و نشر مییابد؛ مانند دوربینمخفیها ،تصادفها ،حرکات بچهها و حیوانات و . ...
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با  42هزار و  728کاربر .عالوهبر پایش اولیه (شامل  100جوک از هر کانال) برای تأییـد نظـر

مطلعان ،روایی ،کدبندی و تعیین ابزار گونهبندی ،حـدود  300جـوک از هـر کانـال و بـا حـذف
جوکهــای تکــراری ،تبلیغــات و ...در مــدت یــک مــاه برداشــت و ارزیــابی شــد .در کانالهــای
منتخـب ،عــالوه بـر جوکهــای کالمــی و غیرکالمـی ،نمونــههای مختلفــی ماننـد تبلیغــات ســایر

کانالها ،تبریک و تسلیت ،استیکر ،فیلم ،کلیپ ،صوت ،تصویر و کاریکاتور وجـود داشـت کـه

در برداشتهای گوناگون سنجیده شد .برای «صحت و درستی ،»1از مقایسۀ دادههای موجود با
دادههایی که از سایر شیوهها و فنون مردمنگاری و پژوهشهای پیشین بهدستآمده و صحت آن
تأیید شده است؛ استفاده گردید .برای معتبرکردن نتایج و تعیین روایی ،از روش «تحلیل عاملی
اکتشافی »2استفاده شد .بدینمنظور 100 ،جوک از کانالهای مختلف به همـراه کدبنـدی اولیـه
در دسترس مطلعین قرارگرفت و پـس از آن نظـرات مطلعـان بـا روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی
مورد ارزیابی قرار گرفت .در تحلیل عـاملی اکتشـافی ،پژوهشـگر بـهمنظور کشـف و شناسـایی

شاخصها و نیز روابط بین آنها ،به دنبال بررسی دادههای تجربی است .در اینجا مدل معینی از
پیش وجود ندارد .بهبیاندیگر ،زمانی از آن استفاده میشود که پژوهشـگر دربـارۀ تعـداد عوامـل

زیربنایی دادهها ،شواهد کافیِ قبلی و پیشتجربی برای تشـکیل فرضـیه نداشـته باشـد و بـهواقع
مایل باشد دربارۀ تعیین تعداد یا ماهیـت عـواملی کـه همپوشـی بـین متغیرهـا را توجیـه میکنـد،

دادهها را بکاود؛ بنابراین ،تحلیل اکتشـافی بیشـتر بهمنزلـۀ روش تـدوین و تولیـد نظریـه در نظـر
گرفته میشود ،نه یکی از روشهای آزمون تئوری (حبیبی و عدنور .)49 :1396 ،برای تحلیل

دادهها در ابتدای تحلیل عاملی ،آزمون شاخص نمونهگیری کیسر -مـایر -الکـین برگـزار شـده و
برای تشخیص ابزار همبستگی بین عبارتها ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شده است:
جدول  .1شاخص نمونهگیری کیسر -مایر و الکین و نتایج آزمون کرویت بارتلت
.689

3

آماره کیسر مایر و الکین ()KMO

293.47

تقریب کای اسکوئر

190

درجۀ آزادی

.0

سطح معنیداری

آزمون کرویت بارتلت
()BT

1. Reliability
2. Exploratory Factor Analysis

 .3شاخص  :Kaiser-Mayer-Olkin, KMOاین شاخص باید باالی  /7درصد باشد ،البته بین 5
درصد تا  7درصد نیز با احتیاط قبول است.
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شاخص کیسـر مـایر  689درصـد اسـت کـه از میـزان پیشفـرض 6درصـد بیشـتر بـوده و نشـان

جدول  .2مقادیر واریانس بارهای عاملی استخراجشده
مجموع مجذورات بارهای

مقادیر ویژه

عاملی
درصد

تجمعی

درصد

واریانس

کل

درصد

درصد

مؤلفههای ارزیابیشده در
کل

تجمعی

واریانس

33.521

12.062

2.412

33.521

12.062

2.412

44.744

11.222

2.244

44.744

11.222

2.244

55.453

10.709

2.142

55.453

10.709

2.142

70.429

6.092

1.218

70.429

6.092

1.218

91.803

3.475

0.695

99.39

0.766

1.153

94.577

2.774

0.555

99.765

موضوع پژوهش

نوع دادهها:

 .1کالمی .2 ،غیرکالمی
زمان شوخی:

 .1گذشته .2 ،حال .3 ،آینده،
 .4بدون زمان
جوک کالمی:

 .1متن نوشتاری .2 ،پیام صوتی،
 .3شعرخوانی طنز .4 ،صدای
ضبطشده

جوک غیرکالمی:
 .1گیف .2 ،فیلم .3 ،کلیپ کوتاه،
 .4پویانمایی متحرک .5،تصاویر،
 .6عکس .7 ،کاریکاتور
مؤلفههای جنسیتی برای مردان:
 .1تحامق .2 ،ظاهر و قیافه،

 .3ورزش و بدنسـازی .4 ،مسائل
جنــسی .5 ،اعمــال خشــونت،
 .6تشبیه به حیوانات

مؤلفههای جنسیتی برای زنان:
 .1تشبیه به حیوانات .2،نقشهای
جنسیتـی  .3تمـایـل به ازدواج،

0.375

1.075

 .4راننــدگی .5 ،اعمـال خشونت،
 .6استــفــاده از لــوازم آرایـش،
 .7احمقشمردن .8 ،استفادۀ
بیرویه از فضای مجازی

100

100
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میدهـد تحلیــل عــاملی بــرای سـؤاالت تعیــین شــاخص کفایــت میکنـد .آزمــون بارتلــت ســطح
معنیداری کمتر از  5درصد بوده و نشاندهندۀ روابط معنیدار است.
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همانطور که در جدول شماره  2مشاهد میشود ،میزان واریانس بار عاملی مؤلفـهها بـر اسـاس

نظرات مطلعان مشخص شده و در جدول آمده اسـت .بـا توجـه بـه گسـتردگی مؤلفـهها ،اینجـا
فقط مؤلفههای موضوع پژوهش ذکر شده است .بعـد از مشـخص شـدن بـار عـاملی مؤلفـهها،

برداشت جوکها ،دستهبندی و بررسی آنها آغاز گردید.
یافتههای پژوهش

بعد از برداشت اطالعات از کانال مدنظر و توصیف و دستهبندی آنها به لحاظ شکل و محتـوا،

درخصوص جوکهای جنسیتی نتایج زیر بهدست آمد .به لحاظ تنوع صوری ،جوک کالمـی 94

تا  100درصد جوکها را تشـکیل داده اسـت .جـوک غیرکالمـی بـهطورکلی دربرگیرنـدۀ گیـف،
فیلم ،کلیپ کوتاه ،پویانمایی ،تصاویر ،عکس و کاریکاتور بود .گیفها بهطور متوسط بـه دلیـل

سرعت بیشتر و حجم اینترنـت مصـرفی کمتـر ،بـه  36تـا  56درصـد و عکسهـا بـه  11تـا 14
درصد جوکهای غیرکالمی رسیده است .همـانطور کـه در جـدول شـمارۀ  3نمـایش داده شـده
است ،در هر سه کانال ،جوکهای جنسیتی در ردۀ سنی جوانان برای هـر دو جـنس بـوده اسـت.
ازآنجاکه عمـدۀ کـاربران فضـای مجـازی را در ایـران جوانـان تشـکیل مـیدهنـد ،ایـن جـوکهـا

بهصورت تقابلی در حال بازتولید ساختهشدن است .حرکت جامعۀ ایران به سمت مدرنشدن و

تغییر ارزشها از کرامت سالمندی ،بهخصوص سالمندان زن کاسته است؛ بهطوریکه در هر سه
کانال برای زنان سالمند جوک وجود دارد.
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جدول  .3ردههای سنی جوکها در سه کانال تلگرامی
عناوین

جوکوموک

جوکفا

مردان

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

پیر

1.5

0.51

9.24

0.811

1.54

معیار

میانسال

50

30.7

33.3

2.38

14.3

انحراف

جوان

50

61.5

52.4
1.658

بدون رده سنی
زنان

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

میانگین

معیار

انحراف

درصد

بدون رده سنی

2.9

میانگین

پیر

8.8

1.41

0.783

1.8

معیار

میانسال

انحراف

جوان

73.5
14.7

80.4
7.1

82.8
1.236 1.52

7.2

1.872

1.83
17.2

جدول  .4فراوانی جوکهای جنسیتی به تفکیک زن و مرد
مؤلفهها

کانال شیخ پشمالدین
فراوانی

درصد

کانال جوکفا
فراوانی

درصد

کانال جوکوموک
فراوانی

درصد

جنسیتی

126

50

149

50

146

50

با محوریت زنان

87

34.5

95

32.2

102

34.9

با محوریت مردان

39

15.5

54

17.8

44

15.1

جمع کل

252

100

298

100

292

100

انحراف معیار

0.73328

0.75895

0.72834

واریانس

0.538

0.576

0.53

میانگین

1.6548

1.6779

1.6507

ضریب تغییر

0.443

0.45

0.441

با توجه به جدول شماره  ،4جوکهای جنسیتی از کل مؤلفههای اجتماعی موردتحلیل برای

هر سه کانال شیخ پشمالدین ،جوکفا و جوکوموک 50 ،درصد کل جوکها بوده است ،بـا ایـن

تفاوت که جوکهایی با محوریت زنان در کانال شیخ پشمالدین و جوکوموک بـیش از جوکفـا
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کانالهای گوناگون تلگرامی
شیخ پشمالدین
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بوده است؛ اما جوکهایی با محوریت مردان با توجه به گفتمـان قالـب مردسـاالری در جامعـه،

در هر سه کانال به میزان چشمگیری بسیار کمتر از زنان بوده است.
همانطور که در جدول نیز مشاهده میکنید ،جوکهایی بـا محوریـت مـردان تقریبـاً نصـف
زنان و برای هر سه کانال ،کمتر از حتی  18درصد بوده است .میزان ضریب تغییر که از تفاوت

میانگین و انحراف بهدست آمده است ،برای کانال جوکفا با  45درصد بیش از سـه کانـال دیگـر

بوده است.

جدول  .5گونهبندی جوکهای جنسیتی مردان
مؤلفهها

کانال شیخ پشمالدین

فراوانی

درصد

احمقشمردن

9

23.1

4

7.4

5

11.4

ظاهر و قیافه

6

15.4

12

22.2

5

11.4

ورزش و بدنسازی

3

7.7

6

11.1

14

31.8

مسائل جنسی

9

23.1

15

27.8

12

27.3

9

23.1

12

22.2

4

9.1

تشبیه به حیوانات

3

7.7

5

9.3

4

9.1

جمع کل

39

100

54

100

44

100

اعمال خشونت

فراوانی

درصد

کانال جوکفا
فراوانی

درصد

کانال جوکوموک

انحراف معیار

1.70377

1.47042

1.38456

واریانس

2.903

2.162

1.917

میانگین

3.3077

3.6296

3.3864

ضریب تغییر

0.515

0.405

0.408

مؤلفهبندی جوکهای جنسیتی مردان به گزینههایی با عناوین تحامق ،ظاهر و قیافه ،ورزش
و بدنسازی ،مسائل جنسی ،اعمال خشونت و تشبیه به حیوانات بوده است که در هر سه کانـال

بررسیشده و با توجه به جدول فوق ،احمق شمردن ،مسائل جنسی و اعمال خشـونت بـا 23/1

درصد برای کانال شیخ پشمالدین و میزان مسائل جنسی بـرای کانـال جوکفـا و میـزان ورزش و
بدنسازی برای کانال جوکوموک بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
با توجه به دادههای مزبور ،نتیجه میگیریم که طرح مسائل جنسی دربـارۀ مـردان در هـر سـه

کانال (البته با نسبت کمتری در کانال جوکوموک) با توجه به جامعـهپـذیری متفـاوت مـردان و
زنــان در ایــن موضــوع و حساســیت کمتــر جامعــه بــه مســئلۀ جنســی مــردان از یکســو و کمبــود
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اطالعات یا نقص آن از سوی دیگر ،باعث شده است بخش عمدۀ جوکهـای مـردان را مسـائل

زیبایی زنان باعث شده است این مسائل بهنوعی موضوع جوکها قرار گیرد.
جدول  .6گونهبندی جوکهای جنسیتی زنان
مؤلفهها

شیخ پشمالدین

فراوانی

درصد

6

7.7

5

5.9

2

1.9

احمقشمردن

15

19.2

11

12.9

14

13.1

استفاده از لوازم آرایش

15

19.2

17

20

22

20.6

فضای مجازی

فراوانی

درصد

جوکفا
فراوانی

جوکوموک
درصد

اعمال خشونت

9

11.5

13

15.3

10

9.3

مسائل جنسی

6

7.7

8

9.4

11

10.3

تمایل به ازدواج

9

11.5

18

21.2

20

18.7

نقشهای جنسیتی

15

19.2

10

11.8

23

21.5

تشبیه به حیوانات

3

3.8

3

3.5

5

جمع کل

78

100

85

100

107

انحراف معیار

2.13154

واریانس

1.9271

4.7
100

1.96204

4.543

3.714

3.85

میانگین

4.2308

4.3765

4.785

ضریب تغییر

0.503

0.44

0.41

در مؤلفهبندی جوکهای جنسیتی با محوریت زنان ،بـا عنـاوین اسـتفادۀ بیرویـه از فضـای

مجازی ،احمق شمردن ،استفاده از لـوازم آرایـش ،اعمـال خشـونت ،مسـائل جنسـی ،تمایـل بـه
ازدواج ،نقشهــای جنســیتی و تشــبیه بــه حیوانــات در کانــال شــیخ پشــمالدین احمــق شــمردن،
استفاده از لوازم آرایش و نقشهای جنسیتی با میزان  19/2درصد و در کانال جوکفـا تمایـل بـه

ازدواج بـا میـزان  21/2درصــد و درنهایـت ،در کانـال جوکومــوک نقشهـای جنسـیتی زنــان و

مسائلی ازجمله ناتوانی در رانندگی ،الزام به انجام کارهای خانه ،زودرنجی و ...بـا میـزان 21/5
بیشترین داده را به خود اختصاص داده اسـت .هرچـه جامعـه بـه سـمت برابـری جنسـیتی پـیش
برود ،زنان از کلیشـههـای جنسـیتی رهـا میشـوند؛ بنـابراین ،بیشـتر جـوکهـا وظـایف زنـان در

نقشهای اجتماعی بازتعریفشده در شرایط مدرن را زیر سؤال مـیبـرد .تشـابه بـه حیوانـات و
مسئلۀ جنسی ،کمترین جوکهای مربوط به زنان بـوده اسـت .در ادامـه ،بـرای آشـنایی بیشـتر بـا
مصادیق منتخب ،تعدادی از جوکها به همراه مؤلفههای موردبررسی آن را آوردهایم.
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جنسی دربرگیرد .همچنین ،توجه مـردان در سـالهای اخیـر بـه موضـوعهایی ماننـد بدنسـازی،
خالکوبی ،عملهای زیبایی و استفادۀ آنهـا از وسـایل آرایشـی و جـوکگـویی آنهـا درخصـوص
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جدول  .7مصادیقی از جوکهای جنسیتی و مؤلفههای موردبررسی
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مصادیق مورد بررسی

مؤلفهها

تجربه نشون داده وقتى یه دختر پست میزاره پسرا اولین کاری که میکنی ،میرن عکسای

فضای مجازی

پروفایلشو چک میکنن.

دیگه آجی و داداش و عموی مجازی خز شده .کی عمّۀ من میشه؟ .تا االن یه عمه مُلوک

مجازی دارم.
احمقشمردن
استفاده از لوازم
آرایش

دختره تصادف میکنه ،افسر میاد از هر دو راننده میپرسه« :کدومتون مقصرید؟» دختره
میگه« :من که خواب بودم ،هر غلطی کرده ،خودش کرده».
«عروسی نَنَته؟ ».واکنش مرد ایرانی وقتی زنش به خودش میرسه.
دوس دخترم کال  40کیلوِ میگه میخوام برم رژیم بگیرم .بابا عشقم تو لباساتو در بیاری
فقط ازت یه خاطره میمونه نکن اینکارو.

مواد الزم برای الغر کردن خانمها  ...سوسک بالدار قهوهای  +اتاق قفل= صددرصد
اعمال خشونت

تضمینی.

من اگه دوسدخترم بگه میخوام با دوست پسر سابقم برم بیرون واقعا مشکلی ندارم ،من
به آزادی افراد اعتقاد دارم .فقط ماشینم شاید مثل من روشنفکر نباشه یه وقت از

روجفتشون رد بشه .ماشینه دیگه ،احساس نداره که…
تمایل به ازدواج

دلنوشتۀ دختر دمبخت« :آهای اونایی که تو بچگی لبپ ما رو میکشیدین و میگفتین
عروس خودمی ،حاال کدوم گوری هستین؟ (هماکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم»).
زنگ زدم به زنم و میگم :عزیزم روزت مبارک ...میگه :مگه امروز چه روزیه؟ میگم :روز

نقشهای جنسیتی

خبرنگار .میگه :خب به من چه؟ گفتم :عزیزم بابت گزارشات دقیق و مستندی که برای
مادرت هر روز مخابره میکنی.

گیریم بحث سربازی دخترا جدی باشه دهن پسرا سرویسه باز .یارو میخواد زن بگیره

قبلش باید سربازی دختره رو هم بخره.

تشبیه به حیوانات

دیشب خواب دیدم داروى بدن سازى پسرا تحریم شده خواب بدى بود؛ المصب!

شهر پر شده بود از مارمولك .دفعه آخرتون باشه آرایش دخترا رو مسخره می کنید.
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بحث و نتیجهگیری

جوکها را تشکیل داده که با توجه به زمان بررسی و یعنی تیرماه  1397و کند شدنِ سرعت
پیامرسان تلگرام به علت فیلترینگ بدیهی به نظر میرسد .در جوکهای غیرکالمی ،گیفها

بهطور متوسط  36تا  56درصد و عکسها  11تا  14درصد را تشکیل داده است.
به لحاظ محتوایی و بر اساس فراوانی مقولههای برداشتشده ،اگرچه در سالهای اخیـر بـا
تغییر شرایط اجتماعی ارزشها ،بهبـود وضـعیت زنـان در اشـتغال و تحصـیل ،گـامهـایی بـرای
تغییر شرایط زنان در جامعه برداشته شده است؛ این امر از یکسـو بـه مقاومـت بیشـتر در برابـر
این تغییرها و از سوی دیگر ،شکلگیری روند جدید در جوکگویی در تقابل جنسیت «دیگری»
منجر شده است .بیشترین جوکهای تولیدشده برای مـردان بـا توجـه بـه گـرفتن خنـدۀ بیشـتر از
مخاطب مربوط به مسائل جنسی است .همچنان که فوکو ( )1384یادآوری میکند ،پنهـانبودن

عرصۀ مسائل جنسی ،بیپردهگی ،بازنمایی نیمۀ تاریک آن و بروزنیـافتن در جامعـه و همچنـین

اهمیت قدرت جنسی برای مردان ،باعث شده این جوکها با هدف بیـان تابوهـای اجتمـاعی در
جوامع با توجه به عرصههای پنهان روابط جنسی افراد در جامعه انتشـار یابنـد( .امینـی:1388 ،

266؛ فوکو.)128 :1384 ،

از سوی دیگر ،بـا توجـه بـه نظرسـنجی خبرگـزاری دانشـجویان ایـران ( )1397بـیش از 70

درصد کاربران شبکههای اجتماعی را جوانان تشکیل میدهند ،مبادله و بازتولید این جوکها بر
اسـاس جنسـیت ،در جامعـه رشـد چشـمگیری داشـته و بیشـتر جوانـان را موردعتـاب قــرار داده

است .میزان جوکهای جنسیتی با محوریت زنان در هـر سـه کانـال حـدود دو برابـر جـوکهـای
مردان است و بیشتر در عرصۀ کلیشهها و نقشهای جنسیتی نشر یافته است .ورود زنان به بازار
کار ،استقالل اقتصادی و فعالیتهای اجتماعی آنان و تحصـیل بـهعنوان عامـل آگـاهیبخـش،
شرایط فرهنگی متفاوتی را برای جامعۀ ایرانی در حوزههای گونـاگونِ فـردی و جمعـی رقـم زده

است .لذا ،پرداختن زنان به فعالیت اقتصادی و کمرنگشدن نقشهایِ جنسـیتی آنـان در خانـه،

ورود به مشاغلی که برای مردان تعریفشده ،مهارت ناکافی در اسـتفاده از فنـاوریهـای نـوین،

استفاده بیشازحد از فضای مجازی و ناتوانی در قبال خانـهداری و در تقابـل آن نـاتوانی مـردان
(بیشتر پسران) در کسب علم و دانش و ورود به و نقشهای جنسیتی خانهداری (انجام کارهای
روزمــره خانــه ماننــد آشــپزی و نظافــت و همچنــین نگهــداری از کودکــان) موضــوع بســیاری از

جوکهای تلگرامی برداشت شده اسـت؛ کـه مؤیـدِ پـژوهش زارع ( ،)1395سـفیری و دیگـران
( )1394است .یافتهها نشـان مـیدهـد ،بررسـی افـرادی چـون قـانعیراد ( )1396درخصـوص
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در ادامه ضمن بررسی نتایج و مقایسۀ آن با تحقیقات انجامشده ،سؤاالت پژوهش پاسخ داده
شده است .به لحاظ شکلی ،با توجه به بازه موردمطالعه ،جوکهای کالمی  94تا  100درصد
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برســـاختهـــایی چـــون زوال پدرســـاالری و آزادارمکـــی ( )1396و عابـــدینیفـــرد ()2015

درخصوص تداوم کلیشههای جنسیتی ،در عین حرکت عمومی جامعه بهسوی برابـری جنسـیتی،
اگرچــه در حــال رخدادن اســت؛ همچنــان نظــام پدرســاالری در ســطوح گونــاگون اجتمــاعی،
بازنمایی متفاوت زنان از دختران و اعمـال خشـونت نمـادین بـر آنهـا از سـوی جامعـه بـا القـاء

ویژگیهای غیرجنسیتی به دختران ،آنها را تبدیل به ویژگیهایِ جنسیتی و باور عمـومی نمـوده و

با ابزارهایی چون رسانههای عمـومی و نظـام آموزشـی و همپـای آن در جـوکهـای تلگرامـی در
حال تولید برساختهای اجتماعی و مقابله با برابریِ جنسیتی است.
در خصوص بازنمایی متفاوت دختران از زنـان ،نتـایج تحقیـق فرقـانی و دیگـران ()1395

همچنین عابدینیفرد ( )2018تداوم جوکها در خصوص انتساب برخی صفات بـه دختـران و
سطحینگری آنان به تشکیل خانواده و امور بدیهی روزمره ،همچنـان مـورد تأییـد اسـت .بـراین
اساس میتوان نتیجه گرفت همچنان القاء برخی از ویژگیهای جنسیتی برای زنان در جامعـه در

غالب بحث غیرت در حال تداوم است با این تفاوت که در برخی از کانالها با تخریـب مـردان
در برابر زنان شروع به نشر و گسترش جوک نمودهاند .جوکهای جنسیتی بر اسـاس یـک کـنش

اجتماعی بر ویژگیهای منفی تمرکـز داشـته و آن را بـه افـراد نسـبت مـیدهـد .رواج جـوکهـای
جنسیتی با محوریت مردان بهنوعی با خشم سرکوبشدۀ جامعه در قبال آنها و انتقام جریانهای
جنسیتی زنان همراه است که سفیری و دیگران ( )1395نیز در پژوهش خود این مسئله را تأیید

کردهاند.

نتایج با بررسی ِدیگری که زارعپور ( )1395در کانال جـوک و مـوک بـهعنوان یکـی از چنـد

کانال موردبررسی تلگرامی انجام دادهاند ،همخوانی دارد .بدین معنا که استفاده از لوازم آرایشی

و ویژگیهـای جنسـیتی نقـش زنـان در جـوکهـای بررسیشـده نیـز ،همچنـان در حـال تـداوم و
بازتولید است .چراکه بدن زنان ،در جامعه مردساالر همـواره در حـال کنتـرل اسـت و آنچـه کـه

مطابق الگوی این جامعه نباشد مورد هجوم طنز قرار میگیـرد تـا بـه جامعـه یـادآوری کنـد ،ایـن
الگو همواره باید رعایت گردد.
همچنین نشر جوکهای جنسیتی در حوزه خانواده ،جوکها بهروشـنی بیـانگر تغییـرات ایـن

نهاد اساسی و وضعیت آشفته درون خانوادهها هستند .بیقدرت شدن خانوادهها ،خیانـتهـای

زناشــویی در قالــب مشــکالت جنســی ،ســختی و ناعاقالنــه بــودن ازدواج ،نــاتوانی در برقــراری
ارتباط اعضا و درنهایت عدم مهارت کافی برای نقشهای اجتماعی با نگاه جنسیتی بـه آن ،چـه

بهعنوانِ تصویری واقعی از وضعیت موجود و چه بیان پررنگتر از وضع موجود و صِرف خنـده
قلمداد شود؛ در هر دو حالی هشداردهنده است.
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اگرچه در شکلگیری برسـاختهـای اجتمـاعی ،جـوک بخشـی از بازنمـایی جنسـیت محسـوب

کمــک آن ،برســاختهــای اجتمــاعی موجــود در جامعــه را ارزیــابی کــرد و بــه لحــاظ فرهنگــی،
نیازهــای اجتمــاعی روز جامعــه را شــناخت و بــرای بهبــود شــرایط چارهاندیشــی نمــود .مقولــۀ

جنسیت با توجه به نگرش اجتماعی جامعه ،گسـترۀ زبـان فارسـی و وسـعت اسـتفاده از فضـای
مجازی و پیامرسان تلگرام ،این قابلیت را دارد که کلیشههای جنسیتی را کمرنگ کنـد یـا آنهـا را
تغییر دهد .این مهم هنگامی محقق میشود که سیاستگذاران نظام اجتماعی همگام با کـاربران

فضای مجازی ،جوک گویان و طنزپردازانِ این عرصه ،در مسیر تغییر ذهنیـت آحـاد جامعـه گـام

بردارند.
به نظر میرسد ،ایجاد قابلیتِ جدید در بهروزرسـانی تلگـرام (آ گوسـت  )2019نسـبت بـه
1

بازۀ انجام پژوهش و ایجاد قابلیت گفتوگو بین اعضای کانال امکان جدیدی است که میتوان

در آن بعد از گذاشته شدنِ پیام یا محتوا در کانال تعامل اعضاء و بازخورد آنها را در خصـوص
پیام مورد نقد و ارزیابی قرارداد و در پژوهشهای آتی میتواند موردبررسی قرار گیرد.

1. https://telegram.org/blog/silent-messages-slow-mode
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میشود؛ با توجه به نشر جوکها بهصورت موضوعهای روز و در قالب جنسیت ماننـد سـربازی
دختران ،فعالیتهای مدیران و بـازیگران زن ،کاندیداشـدن زنـان در انتخابـات و ...مـیتـوان بـه
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منابع و مأخذ
آزادارمکی ،تقی ( .)1396نظریۀ تغییرات فرهنگی در ایران ،تهران :اطالعات.
اعزازی ،شهال ( .)1387جامعهشناسی خانواده با تأکید بر نقش ،سـاختار و کـارکرد خـانواده در دوران
معاصر ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
آقابابایی ،احسـان (« .)1393تحلیـل تفسـیری کـنش جوکگـویی» ،مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی در
ایران ،شماره .405-421 :3
آقاســی ،محمــد (« .)1397هیتروپیــای-ایرانــی» ،مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران (ایســپا) .نوشــته
سایت] .بازیابی شده در  20شهریور  1397به نشانی:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/1950/
امینی ،علیاکبر ( .)1388گفتمان ادبیات سیاسی در آستانۀ دو انقالب ،تهران :نشر اطالعات.
باتلر ،جودیت ( .)1385آشفتگی جنسیت ،ترجمۀ امین قضایی ،نشر اینترنتی :مجلۀ شعر.
به نشانی:

infowww.poterymag

تــوکلی ،مهــرداد و غالمرضــا غفــاری (« .)1395جوکهــای ســیاه ،تعاملهــای اجتمــاعی و پیامــدهای
غیرسازندۀ آن» ،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،شماره .593-615 :3
جعفری ،محمد (« .)1385سیر تحول یک لطیفه از قرن چهارم تا دورۀ مشـروطیت» ،فصـلنامه فرهنـگ
مردم ،شماره .68-71 :1
جــوانمرد ،محمــد (« .)1397شــبکههای اجتمــاعی بــا مــا چــه میکننــد؟» ،خبرگــزاری دانشــجویان ایــران
(ایسنا) ،بازنشانی شده در  10مهر  ،1397به نشانی:
https://www.isna.ir/news/ 97071005495
حبیبــی ،آرش و مــریم عــدنور ( .)1396مــدلیابی معــادالت ســاختاری و تحلیــل عــاملی (در آمــوزش
نرمافزار ،(Lisrelتهران :جهاد دانشگاهی.
حرّی ،ابوالفضل و دیگران ( .)1387کتاب طنز ،تهران :سوره مهر.
خبرگزاری دانشـجویان ایـران «ایسـنا» ( .)1396تلگـرام  60درصـد پهنـای بانـد کشـور را اشـغال کـرد.
اخبار] ،بازیابی شده در اردیبهشت  1397به نشانی:
https://www.isna.ir/news/ 96062715757
دان ،رابرت جی ( .)1385نقد اجتماعی پستمدرنیته ،ترجمۀ صالح نجفی ،تهران :پردیس دانش.
زارعپور ،سُرور ( .)1395بازنمایی جنسیت زنانه در لطیفهها (مطالعۀ شبکههای اجتمـاعی مخصـو
تلفن همراه) ،پایاننامه کارشناسیارشد مطالعات فرهنگی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان.
ســفیری ،خدیجــه و زهــرا شــهرزاد (« .)1395تحلیــل تماتی ـک جوکهــای مبادلهشــده در برنامــۀ (اتــاق
جوک)» ،فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ،شمارۀ .81-108 .39
سیدمن ،استیون ( .)1388کشاکش آرا در جامعهشناسی ،ترجمۀ هادی جلیلی ،تهران :نشرنی.
عامری ،پردیس ( .)1394زبان و جنسیت ،یزد :توز و قلم.
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فرقانی ،محمدمهدی و سیدعیسی عبدی (« .)1395بازنمایی زن در جوکهای جنسیتی؛ تحلیـل گفتمـان
.31-52 :33
فوکو ،میشل ( .)1384اراده به دانستن ،مترجمان :نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،تهران :نشر نی.
قانعیراد ،سیدمحمدامین ( .)1396زوال پدرساالری ،فروپاشی خانواده یا ظهور جامعۀ مـدنی؟تهـران:
نقد فرهنگ.
کاتوزیان ،محمدعلی ( .)1395طنز و طنزینه هدایت ،تهران :پردیس دانش
کدخدایی ،محمدرضا؛ زارعی ،معصومه و خدیجه بزرگر (« .)1397مسألهگی جنسیت در اندیشه عالمه
طباطبایی» ،پژوهشنامه زنان ،شماره .53-70 :9
کردچگینی ،فاطمه ( .)1388طنز ۵؛ شکل دگر خندیدن ،تهران :سوره مهر.
کرمانی ،حسین (« .)1398همه جایی شدن تلگرام :مطالعه دالیل جامعهشناختی استفاده کـاربران ایرانـی
از تلگرام» ،مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) ،شماره .220-191:26
کرمانی ،حسین (« .)1397تلگرام و دیگر هیچ :تحلیل و تبیین عوامل موثر بر استفاده از تلگرام بـهعنوان
پیام رسان مرجح در ایران» ،مطالعات رسانهای ،شماره .7-20 :1
کوثری ،مسعود ( .)1386جهان فرهنگی کاربران ایرانی اورکات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
مجابی ،جواد ( .)1395تاریخ طنز ادبی ایران ،دو جلدی ،تهران :ثالث.
محمدیاصل ،عباس ( .)1396برساخت اجتماعی جنسیت ،تهران :گلآذین.
مرکــز آمــار ایــران (« .)1397دانشــجویان زن مراکــز آمــوزش عــالی برحســب رشــته» ،جــداول آمــاری]،
بازنشانی در بهمن  1397به نشانی:
https://www.amar.org.ir/ 5553671
مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران ( .)1397پیامرسـان تلگـرام بـا  58درصـد محبوبیـت در ایـران بـر
سکوی نخست ایستاده است نظرسنجی] .بازنمایی شده در اسفند  1397به نشانی:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/ 1396/6/29/1790
مهدیزاده ،سیدمحمد ( .)1387رسانهها و بازنمایی ،تهران :دفتر مطالعات و توسعه رسانهها.
میرزائی ،خلیل ( .)1395کیفی پژوهی :پژوهش و پژوهشگری و پژوهشنامهنویسی ،تهران :فوژان.
نیکوبخت ،ناصر ( .)1380هجو در شعر فارسـی :نقـد و بررسـی شـعر هجـوی از آغـاز تـا عصـر عبیـد.
تهران :دانشگاه تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ.
وود ،جولیا (« .)1383ویژگیهای ساختاری زبان و جایگـاه زنـان در جامعـه» ،ترجمـۀ ابـراهیم احـراری،
فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره .219-234 :38
هدایت ،مهدیقلی ( .)1361خاطرات و خطرات مخبرالسلطنه ،تهران :زوار.
هولمز ،ماری ( .)1387جنسیت وزندگی روزمره ،ترجمۀ محمدمهدی لبیبی ،تهران :افکار.
وکیلی ،شروین ( .)1385جامعهشناسی جوک ،تهران :اندیشهسرا.
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