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 چکیده
زنند. جوک، بخشی از ها با آن لحظاتی شاد را برای خود رقم مییی است که انسانهاجوک یکی از راه

شود. برخی های مختلفی پدیدار میطنز یا فکاهیات شفاهی در ادبیات عامة ایران است که به صورت

های گوناگون دارند؛ بنابراین، عنصری سازنده ها با ایجاد شعف، کارکردی مثبت در زمینهاز جوک

آورند. این های منفی دارند و آثار تخریبی فراوانی به بار میشوند، اما بعضی دیگر بازتابمی قلمداد

اند. همچنین های سیاه نامیده شدهپردازد که در اصطالح جوکهایی میمقاله به پیامدهای منفی جوک

 کند. مطالعه دنبال آن است که این پیامدها رااین پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی به

و نیز بیان سیر تحول آن در تاریخ  در این مقاله، ابتدا با واکاوی مفهوم جوک و بیان ابعاد مختلف آن

ها را از دیدگاه جامعة پردازیم و پیامدهای آنهای سیاه میشناسی دقیق جوکادبیات ایران، به مفهوم

دهای متعددی دارند که در های سیاه پیامدهد جوککنیم. نتایج نشان میمورد مطالعه بررسی می

شوند؛ تا جایی که ممکن است انسجام ابعاد مختلف روانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پدیدار می

 جامعه را مختل کنند.

 سیاه، انواع جوک، تعامل، جوک، شادی.های آثار و پیامدهای جوکهای کلیدی: واژه 
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 مقدمه و بیان مسئله
مثابة یک وسیلة ارتباطی یا بهو  به اشکال مختلف وجود داشته از دیربازجوک در جامعة ایرانی 

ی و خوانجوکنکتة حائز اهمیت این است که  سرگرمی، اشکال و صور مختلفی یافته است.

قومی یا زبانی را جنسی،  یهاو کرامت شخص یا گروه ها را نشکندتا جایی که حرمت ییگوجوک

است که  زیانبارای یی را نداشته باشد، پدیدههاشاخصهچنین  ، اما اگرامری مفید است ،زیر پا نگذارد

 عبارت دیگر، جوک کارکردهای متناقض و متنوعیبهشود. می جامعهدر  بحرانموجب اختالل و 

ی مثبت آن، هاجنبه .توان آن را از دو جنبة مثبت یا منفی مدنظر قرار دادیمفراتر از خندیدن دارد که 

کردن ی منفی آن، ضمن فراهمهاجنبهو  بخشدی مردم را غنا میهاتودهان زیستی میی همهانهیزم

 چراکه؛ شودمیقومی و زبانی  یهایریافزایش تنش و درگموجد  ،تفریح و شوخیبستری برای 

 کالم از نشاط و خنده را تنهانه ی نامناسب،هاجوکپرداختن به  ای خواسته یا ناخواسته باعده

ی نامناسب هاوهیش. نندکیمروح زندگی جمعی را دچار آسیب  زدن به افراد،عنهبلکه با ط ستانند،می

ترتیب، ی بخشی از جامعه تحقیر شود و بدینگاهی در جامعة ایرانی سبب شده است که سازجوک

. دنساز مواجه خطر با را جامعه اخالقی امنیت زشت، ناهنجاری یک شکل ی سیاه و تلخ بههاجوک

ی جابهکنند و ی مختلفی از جامعه را استهزا میهابخشاند که ة سالحی برندهمنزلبهی سیاه هاجوک

باید تأکید کرد که با وجود وسایل ارتباطی  .نشاننددیدگان میتهاجم لب را بر زهرخندلبخند فراگیر، 

که یطورهای نامناسب و سیاه در جامعة ایرانی افزایش یافته است؛ بهنوین، دامنة تأثیرگذاری جوک

 ،همراه و فضای مجازی هایتلفنصورت گسترده در های جوک بهپیامک درحال حاضر، ارسال

 وضوحبهشده در فضای عمومی، خصوصی و مجازی، ی ساختههاجوکتنوع  متداول شده است.

ی سیاه، از تخریب نمادهای فرهنگی و قومی و جنسیتی، به حمله به هاجوککه گسترة  دهدیمنشان 

فردی، اجتماعی و ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز رسیده و واگرایی فردی، بینهاحوزهز بسیاری ا

 نهادی را در جامعه افزایش داده است.

آنکه  ترو مهماست در بستر محیط طبیعی  هاآنمسلتزم ادراک  هاها و لطیفهعمیق جوکدرک 

 بروز فردمنحصربه با معنای و گفرهن بستر در رد. جوکن کبییتی درستبه آن را کارکردهایباید 

 جوک تولید فرهنگی زمینة با مخاطب که شودمی درک آن معنای یا خنده هنگامی و یابدمی

های ویژه کارکردهای منفی آن، پرسشبهبرای تبیین کارکردهای جوک و . باشد آشنا خوبیبه

ی است، اما خندیدن به خندیدن ضرورت زندگی انسان؛ برای مثال، شودیممختلفی به ذهن متبادر 

رغم ادراک جمعی از اینکه چه شکل و با چه بهایی در جامعه باید صورت پذیرد؟ چرا علی
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 ورزند؟ای همچنان به تولید آن مبادرت میشود، عدهموجب رنجش افراد می های سیاه و تلخجوک

غلط  تکرار این عادتنیست؟  ضدارزش موج این توقف برای کافی دلیل افراد رنجش چرا

شخصیت،  درحال حاضر به شکلی خاموش، ؟ این معضلیابدفرهنگی تا چه زمان باید ادامه 

برد. در این مقاله، با بین میرا از  و درنهایت، تمامی بستر جامعه افراد نفسعزتفرهنگ، حرمت و 

عة های مختلف این پدیده را تشریح و پیامدهای آن را در جامهای سیاه، جنبهبررسی مفهوم جوک

های مختلف کنندگان فعال، با تیپکنیم. در این مقاله با شناسایی مشارکتمورد مطالعه بررسی می

اجتماعی و اقتصادی در فضای عمومی و مجازی حوزة مورد مطالعه که ساکنان برخی از شهرهای 

 شود.های سیاه تحلیل میها دربارة مفهوم جوکهای آناستان گیالن هستند، دیدگاه

 ای پژوهشهپرسش
هایی است که در حوزة علوم اجتماعی جامعة ایرانی کمتر مطرح این پژوهش دربرگیرندة پرسش

صورت علمی بررسی نشده است. پرسش بنیادین این تحقیق که هدف اصلی آن را شده یا چندان به

ای های سیاه، چه پیامدهایی برای جامعة ایرانی دارد. بردارد، این است که جوکنیز بیان می

تری نتایج هایی مقدماتی مطرح شود تا بتوان به شکل روانپاسخگویی به این پرسش باید پرسش

. اقسام و 2. جوک به چه معناست؟ 1اند از: ها عبارتهای سیاه را تحلیل کرد. این پرسشجوک

 های سیاه و ابعاد آن چیست؟. مفهوم جوک0های جوک در جامعة ایرانی چگونه است؟ و گونه

 ن مفهومی جوکبیا
جوک بخشی از طنز شفاهی جامعة ایرانی است که بخش عظیمی از جامعه در زندگی روزمره از 

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

ای ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیازههایناامنگفت که مولد اساسی جوک،  توانیم

 .است شماربی کشورمان تاریخ در گوییبذله هاینشانه در تاریخ ایران بوده است. طبعانهشوخ

 جوکمهمی در تولید انواع  نقش ی،خوانفهیلط با در گذشته است که دلقکان نمونة بارز آن وجود

 در ندیهز روزگار در که فرانکلین ویلیام. شمارندبی ما ادبیات در هم نثر و نظم لطایف. داشتند

 ستایش ایرانیان را ییطنزگو انجام داد، ییهاپژوهش فارسی ادب و شعر در و بردمی سر به ایران

است  شایان توجه بوده و گویی، ستودنیمزاح و شوخی به ایرانیان اشتیاق . به سخن وی،درک

اوت یی که انسان را با سایر موجودات متفهایژگیو، یکی از هرحالبه .(96 :1066کاسب، )

های متعددی را (. وی برای خندیدن، شیوه۲6: 105۲سیاسی، ) سازد، توانایی خندیدن استمی
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(. فکاهیات، طنز و 1: 10۰۲صدر، )ها استفاده از جوک است ترین آنگزیند که یکی از متداولبرمی

آشکارکنندة بعد مشترک و عظیمی است که در زندگی طور خاص جوک، زبانی جهانی و به

معنای . در فرهنگ معین، جوک یا لطیفه به(9: 101۰آرپالرد، دارد )گسترده حضوری  بشر یاجتماع

حاجی بیگوف . (20۲1: 106۲است ) آمدههر چیز نیکو، حکایت نغز و معنادار، بذله و شوخی 

آثاری وجود  ،شفاهی خلق یهانشیت و آفرادر بیان ابداع» :دهدیاین تعریف را ارائه م جوکبرای 

که  وجود دارد و آثاری کندیآور بیان مای خندهکاملی را به شیوه شةیحالت و اند دارد که

« شودیاطالق م ، جوکگونه آثار. به اینسازدمطرح میموضوعی را در قالب موجز و فشرده 

طورکلی، جوک حکایتی کوتاه است که هدف آن خنداندن دیگران و (. به1: 1011)درودیان، 

، کنایهکه برای رسیدن به این هدف، از ابزارهایی مانند  (222۰: 10۰1نوری، )اسرگرمی افراد است 

مرز جوک  در ادبیات کهن ایران،(. 22: 10۰1 )حری،شود ریشخند و بازی با کلمات استفاده می

رد و ندا ..لطیفه، مطایبه و. و طنز هزل، هجو و مانند یزآممشخصی با دیگر مضامین انتقادی و خنده

: 1016شیری، ) شمار آوردتوان آن را بخشی از فکاهیات در ادبیات عامة ایران بهیمطورکلی به

است و با  برخوردارمحتوا در زندگی روزمرة جامعة ایرانی از تنوع بسیار زیادی نظر  زاجوک  (.۲2

ها، استفاده از زبان هایی مانند کوتاهی جمالت و ایجاز، سادگی بیان، چینش خاص واژهویژگی

-یرواج م زدایی، غافلگیری و... در جامعههای زبانی و بیانی، آشناییآمیز، بازیمحاوره، بیان اغراق

ایران، گاهی جوک با لطیفه برابر دانسته شده است، اما بین این دو  در فرهنگ شفاهی جامعةیابد. 

نامة دهخدا آمده است: تفاوت وجود دارد؛ چراکه لطیفه همیشه برای خنداندن نیست. در لغت

 جوک لطیفه یا حکایتی کوتاه است که برای خنداندن دیگران تعریف کنند. درمورد معنای لطیفه

عنوان شده که مؤنث واژة لطیف است که به گفتاری نرم و کالمی مختصر در غایت حسن و خوبی 

که نحویای است که در نفوس تأثیری داشته باشد؛ بهعبارت دیگر، لطیفه نکتهشود. بهگفته می

ترتیب، لطیفه گفتار و کالمی (. بدین2921: 10۰9موجب سرگرمی و انبساط قلب شود )دهخدا، 

شوند. های تمسخرآمیز تند و سیاه نیز جوک تلقی میاست، اما جوک همیشه نرم نیست و طعنهنرم 

بودن لطیفه با جوک، از ی و نیز متفاوتامحاورهیان ببودن واژة جوک در علت رایجبهدر این نوشته، 

 شود.واژة جوک استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DA%A9#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DA%A9#cite_note-3
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 های مختلف جوکگونه
و... ممکن است مقاصد  ، هزلشوخی، هجو، طنز یات از جملهفکاه یگرداشکال  مانندجوک 

ی رایج هاجوکشود. یمناشی  هاجوکهای مختلف یژگیوین تنوع، از ادیگری را نیز دنبال کند. 

هایی مانند مزاح، لودگی، یژگیودارای  معمولطور در جامعة ایرانی، در نگاهی اجمالی، به

ها سبب شده شکنی است که این ویژگیبودن و عرف، رکیک، طعنهسازی، مبالغه، تناقضکوچک

توان به انواع ی میشناسلحاظ تیپدر جامعه پدیدار شود. جوک را به است انواع مختلف جوک

های چندانی در این زمینه صورت نگرفته بندی کرد، اما با توجه به اینکه پژوهشمختلفی طبقه

ای که پژوهشگران در جامعة مورد مطالعه داشتند و نیز است، برحسب مشاهدات و تجربة زیسته

رسد نظر میسی، بههای مورد استفاده در جامعة مورد بررتجزیه و تحلیل برخی از محتواهای جوک

 گونة زیر قرار داد: ها را در سهتوان آنمی

با  گیرند کههایی قرار میهای سفید یا شیرین در زمرة جوکجوکهای سفید: الف( جوک

 درست مسیر درسازند و یموی را آگاه  ،فارغ از خنداندن مخاطب ها،یبد و هایزشتنمایی بزرگ

اغلب مالیم، مؤدبانه و با درنظرگرفتن مناسبات اخالقی پدیدار این نوع جوک،  .کنندیم راهنمایی

هایی ها با خصلت پیونددهندگی، حاوی مطالب یا پیامعبارت دیگر، این گونه از جوکشود. بهمی

شوند و با شادکردن مؤثر دیگران، هستند که از سوی گوینده یا منبع جوک به مخاطبان ارسال می

. جوک سفید، (1 -9: 10۰6)خشوعی،  سازندراد با یکدیگر را میسر میهای ارتباط مطلوب افزمینه

روی فرد یا جامعة انسانی است؛ بنابراین، دنبال اصالح و شرح خطرهای پیشبا بیان طنزآمیز به

 گرا و سازنده دارد.حالتی مثبت

های سفیدند؛ با این تفاوت که نوعی شبیه جوکها بهاین جوک های خاکستری:ب( جوک

مثابة شوخی بدون ها بهای ندارند. درواقع، این جوکگرایانه یا هشداردهندهگونه نقش اصالحیچه

 سوگیری و سازندگی گونهشوند. در این نوع جوک، هیچمی بیان دیگران آزارند و برای خندانیدن

گری که آثار آن در جامعه مشاهده شود، وجود ندارد و جز سرگرمی، آرامش و تفنن، چیز دی مثبت

 گیرد.را دربرنمی

ها، اغلب و گزنده هستند. این جوک آوررنجیی با زبان و لحن هاجوک های سیاه:جوک ج(

تنها سازنده نیستند، بلکه شوند؛ بنابراین، نهبرای تمسخر فرد، گروه یا فرهنگ خاصی ساخته می

قومیتی،  یهاجوک هاآن نیترمهمکه  دشونیمی سیاه در اشکال متفاوتی پدیدار هاجوک .اندمخرب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C
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ی عمدی قرار هایشوخرا در قالب  هاجوک. فروید این نوع از اندیاسیس، زبانی و جنسی ،مذهبی

 تقسیم بدبینانه و تهاجمی جنسی، دستة سه به را ها، آن1کثیف ها با عنوانگذاری آنو با نام دهدیم

هدف فقط خنداندن مخاطب است،  آور نیز. در جوک سیاه که خنده(12: 1015کند )برگسون، می

ها مبدل ها و فرهنگترور شخصیت، هویت نیست؛ بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه، خنده به ابزاری برای

شود. مهاجم زمان ایجاد میصورت همشود. با بیان جوک سیاه، دو حالت خنده و خشم بهمی

ود. این نوع جوک، با رفتارهایی شبرد و خشمگین میدیده رنج میبرد و تهاجمخندد و لذت میمی

 معایب، کردنبزرگ ،آمیز و نامعقولستایش اغراق ها،نماد کردنرانیویی، نماکودن ،تحقیرمانند 

ی دیگر این هاقسمت. در دهدیمروح، ماهیت، توانایی و هویت افراد را آزار  یی و...گوضهینق

 .دشویمارائه  مطالعه موردعة ی سیاه، پیامدهای آن در جامهاجوکبر  تأکیدمقاله، با 

 روش پژوهش
های ذیل سنت پژوهش کیفی استفاده شد. با در پژوهش حاضر، براساس ماهیت موضوع، از شیوه

یافته، مشاهده و مشاهدة سازمانهای مختلفی مانند مصاحبة باز و نیمهتوجه به اقتضای تحقیق، تکنیک

. در این تحقیق، برای مدیریت مناسب و تجزیه و کار رفتبرداری بههمراه با مشارکت و یادداشت

بندی نظری منسجمی از بهره گرفته شد تا بتوان صورت 2ها از نظریة بنیادیتحلیل مطلوب داده

گانة مدل پارادایمی استراس و آمده ارائه داد. در این پژوهش، براساس اجزای پنجدستاطالعات به

گر، راهبردها و پیامدهاست، امکان تفسیر ه، شرایط مداخلهکوربین که شامل پدیده، شرایط علی، زمین

گیری از سه عنصر ها، با بهرهمنظم اطالعات فراهم شد. پژوهشگران در مراحل تنظیم و تحلیل داده

ها پرداختند. این کار یا بندی دادهها و قضایا، به مدیریت و طبقهاصلی نظریة بنیانی یعنی مفاهیم، مقوله

های باز، محوری و انتخابی یا از طریق استخراج مضامین اصلی از مواد در کدگذاری با استفاده از

اختیار انجام گرفت. درنهایت، در فرایند پژوهش، مدلی نظری برای بررسی پدیدة مورد نظر ابداع شد 

 کنندگان این پژوهش است.زیستة مشارکت که برگرفته از تجربة

 افراد نمونه

کنندگان( در این بررسی، از میان افرادی بود که از اطالعات فراوان شارکتها )یا مانتخاب نمونه 

طور ترکیبی از اساس، بهمند باشند و بینشی نسبت به پدیدة مورد مطالعه به دست دهند. براینبهره

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Dirty joke 
2. Grounded theory 
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در این  استفاده شد. 0گیری نظریو نمونه 2گیری هدفمندنمونه ،1برفیگیری گلولهسه روش نمونه

ترین عنوان یکی از بنیادیگیری نظری بهآمده بود، نمونهدستهای بهنیازمند تفسیر داده پژوهش که

های روش بنیادی، زمینة تفسیر جامع و رسیدن به اشباع نظری و تحلیلی به پدیدة مورد مؤلفه

 بررسی را فراهم کرد.

شفت( سرا و در پژوهش حاضر، برخی از شهرهای گیالن )شهرهای رشت، فومن، صومعه

علت بود ترشدن میدان پژوهش بدینعنوان میدان پژوهش برگزیده شدند. تعدد شهرها و گستردهبه

صورت که که بستر اولیة آن در ذهن پژوهشگران از طریق فضای مجازی حاصل شد. بدین

های های اجتماعی تلفنطور تصادفی به عضویت گروهی در یکی از شبکهپژوهشگران ابتدا به

ها و جمالت عضو داشت درآمده بودند که در آن، اعضا جوک 2۰2که بیش از  گرام(همراه )تل

آمدن اطالعات دستاساس، از ظرفیت این گروه درجهت بهکردند. براینطنزآلودی ردوبدل می

های برخی از اعضای این گروه بسیار مورد نظر این بررسی استفاده شد؛ چراکه نظرها و دیدگاه

وجوهای فراوان، پس حسب آشنایی اولیه با برخی از اعضای این شبکه و نیز پرستأمل بود. برقابل

های شغلی و اجتماعی متفاوتی هستند؛ از مدتی مشخص شد که اعضای این گروه دارای وضعیت

وجوهای مکرر و با اتخاذ روش و پرس های مکرر از طریق فضای مجازیبنابراین، با تماس

آوری اطالعات، در این زمینه دست یافتیم. در این پژوهش، برای جمعفرد مطلع  11برفی به گلوله

که محققان همواره طوریابتدا از روش مشاهده یا مشاهدة همراه با مشارکت استفاده شد؛ به

های جدیدی به ها، بینشکردند و با مشاهدة مستقیم و قرائت پیامهای داغ گروه را دنبال میبحث

-به های ایجادشده در ذهن پژوهشگران،همچنین گاهی برحسب سؤال یافتند.موضوع پژوهش می

های مورد نظر این پژوهش و با استفاده از تکنیک مشاهدة مشارکتی، به طور مستقیم با طرح پرسش

آمده، از طریق مشاهده دستآمده غنا بخشیدند. شایان ذکر است تمامی اطالعات بهدستهای بهداده

شد. محققان پس از آنکه توانستند برداری میارکت، بالفاصله یادداشتیا مشاهدة همراه با مش

های مؤثر برای پیشبرد اهداف هایی را که حاوی اطالعات یا دیدگاهبرخی از فعاالن گروه و نمونه

های هدفمند شناسایی کنند و با توجه به فرایندهای پژوهش با عنوان نمونهاین تحقیق را بودند، به

یافته انجام دهند. در این پژوهش، برای افزایش سازماننایافته و نیمههای سازمانها مصاحبهآن

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Snowball Sampling 
2. Purposive Sampling 
0. Theoretical Sampling 
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های مختلفی در سنین، جنسیت، تحصیالت و مشاغل متفاوت پذیری نتایج تحقیق، با نمونهتعمیم

ها و نیز سطح اطالعات افراد نمونه این برای مشارکت استفاده شد. با توجه به فرایند تحلیل داده

های ها دو بار در فاصلة زمانی متفاوت مصاحبه صورت گرفت. ویژگیق، با برخی از نمونهتحقی

 آمده است. 1ها و نمونة آماری در جدول این مصاحبه

 های افراد نمونه. ویژگی۱جدول 

 تعداد مصاحبه شغل سطح تحصیالت جنسیت سن شماره

 1 بیکار دانشجوی کارشناسی زن 20 1

 2 کارمند رشناسی ارشددانشجوی کا مرد 21 2

 1 علمیعضو هیئت دکتری مرد 05 0

 2 بیکار دانشجوی کارشناسی زن 20 ۲

 1 بیکار کارشناسی ارشد زن 25 9

 1 معلم کاردانی مرد 0۲ 6

 1 کارمند دیپلم مرد ۲0 1

 2 معلم کارشناسی مرد ۲2 ۰

 2 علمیعضو هیئت دانشجوی دکتری زن ۲1 5

 1 مندکار کارشناسی مرد 25 12

 2 بیکار کارشناسی ارشد زن 01 11

 2 مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری مرد 05 12

 2 کارمند دیپلم مرد ۲2 10

 1 مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد زن 01 1۲

 1 کارمند کارشناسی مرد ۲1 19

 1 معلم کارشناسی ارشد مرد 0۰ 16

 1 کارمند کارشناسی زن 26 11

این پژوهش، زمینة روایی و پایایی آن را  از شیوة تحلیل نظریة بنیانی در ناگفته نماند که استفاده

موردی های میانها و تحلیلفراهم آورد؛ چراکه این شیوة تحلیل، با ایجاد بسترهای توصیف غنی داده

های پژوهش را به های ویژة کدگذاری مانند کدگذاری باز و محوری، تحلیلو استفاده از رویه

براین، برای کسب روایی در این پژوهش، پژوهشگران تر ساخت. عالوهییدپذیری نزدیکواقعیت و تأ

دست آمد و پس از از دو تکنیک استفاده کردند. در تکنیک نخست، اطالعات دقیق موازی به
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ای، نتایج آن به متخصصان امر نشان داده شد و نظرهای آنان دریافت شد. در تکنیک های دادهتحلیل

های آنان در ها و نتایج آن به برخی از پاسخگویان نشان داده شد و مشاهدة واکنشداده دوم، تحلیل

های مرحلة ثبت گزارش نهایی صورت گرفت. با توجه به ماهیت تفسیری پژوهش و برداشت

حال، سادگی میسر نبود. بااینمختلف اظهارشده از سوی افراد نمونه، دستیابی به پایایی پژوهش به

ها، ایجاد فرایندهای ساختمند با هدایت دقیق جریان مصاحبه در مراحل گردآوری داده پژوهشگران

های تکراری در مقاطع مختلف آوری دادههای همگرا، دقت فراوان در جمعبرای اجرای مصاحبه

های تکراری و اولیه در فرایند تحقیق، تا رسیدن به نقطة همسانی نتایج داده ها، وزمانی و تفسیر آن

 جامعه این افراد نمونه آنجاکه از های افزایش پایایی آن را فراهم آوردند. با وجود این،دودی زمینهح

 .ایرانی تعمیم داد جامعة کل به توانتحقیق را نمی این محدودند، نتایج و کوچک

 هایافته
ه در بستر از جوک سیا آمده از جامعة مورد بررسی نشان داد که میل به استفادهدستهای بهیافته

همراه دارد. بنا به جامعه امری متداول است و آثار گوناگونی را در سطوح مختلف در جامعه به

های ارزشی و اخالقی جامعه را های سیاه، چارچوباظهارات افراد نمونه در این پژوهش، جوک

 در سطورطورکه های این بررسی، همانکند. در این مرحله، برای تحلیل منسجم یافتهتخریب می

گذشته بیان شد، با استفاده از روش تحلیلی نظریة بنیانی و مدل پارادایمی استراس و کوربین، 

 پردازیم.به ارائة نتایج این بررسی می 1برحسب شکل 
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 های سیاه: آثار و پیامدهای جوک۱شکل.

 های سیاهدهندة جوکشرایط علی شکل
عوامل،  ترینهای سیاه دخیل هستند. یکی از مهمدهی پدیدة جوکدر شکلعواملی زیادی 

ها یا هنجارهای قانونی که افراد نتوانند ارزشاست. هنگامی« شدناجتماعی شیوهای نامطلوب»

 شرایط علی
 نکردن حقوق شهروندیپذیری نامطلوب، رعایتجامعه -
 زدایی، ماجراجوییارزش -
 ییجولذتحیازدایی،  -
 شدن، افزایش میزان فراغتعادی -
 بودن اعتماد، کمبود امکانات تفریحیایینپ -

 
 

 پدیده
 های سیاهجوک

 گرشرایط مداخله
 سطح آگاهی جامعه -
های اجتماعی و وابستگی -

 قومی
میزان دسترسی به منابع و  -

 هارسانه
 
 
 

 زمینه
 جامعة مورد بررسی -
شدت، میزان و دورة  -

 زمانی
ها و تصورات نگرش -

 قالبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیامدها
 نفس، ناامیدی، غرور کاذب.ترس، رنج، هتک حرمت، کاهش اعتمادبه روانی: -
 پذیری.اعتمادی، کاهش مشارکت، کاهش ریسکطرد اجتماعی، نبود درک متقابل، بیاجتماعی:  -
 دات دینی، فروپاشی اخالق.شدن اعتقاانگاری فرهنگی، کمرنگ: مطلقفرهنگی -
 : چندپارگی، تشدید اختالف قومی، خشونت و آشوب.سیاسی -

 راهبردها
 توزیکینه قومیتی، گیریفاصله -
 مرکزمحوری جنسیتی، هایهویت بحران -
 بینیذره نگاه کردن،تحریک -
 زنیبرچسب مثل،بهمقابله -
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های متعددی لحاظ اجتماعی دچار بحرانسازی کنند، جامعه بهیا درونی خوبی نهادینهجامعه را به

های اجتماعی مؤثر در جامعه، زمینه را افراد نمونه اظهار کردند که نبود آموزش شود. بسیاری ازمی

های سیاه، یکی از کند که جوکهای مهارت نامطلوب اجتماعی فراهم میهای یادگیریبرای شیوه

 های بارز این مسئله است.نمونه

امال  روشن است از جامعه است. ک« زداییارزش»از دیگر عوامل مؤثر در بروز این پدیده، 

های خود را به شکل مطلوبی به افراد خویش منتقل کند یا ای که نتواند ارزشجامعه

های منحرف و ضدارزشی در آن رواج یابند و برخی از افراد از آن تغذیه کنند، روح فرهنگخرده

کردن یا سست زداییهایی که روند ارزشیکی از زمینه شود.های جامعه متزلزل میارزش

-های سیاه است. عامل ارزشآورد، انتشار و استفاده از جوکهای اصلی جامعه را فراهم میارزش

دهی دو های سیاه است، موجب شکلکارگیری جوکها که حاصل بهشدن ارزشزدایی یا کمرنگ

های عبارت دیگر، جوکاین رفتار زشت شده است. به« شدنعادی»از جامعه و « حیازدایی»عامل 

حیایی را در جامعه عفتی و بیا لحن یا زبان رکیک و به دور از اصول اخالقی، زمینة بیسیاه ب

هایی های زیادی از جامعه از چنین جوککنند. از سوی دیگر، فراگیری و استفادة بخشفراهم می

سبب شده است که این رفتار ضدفرهنگی، به امری عادی و طبیعی در حیات اجتماعی افراد مبدل 

 توان به اظهارت زیر توجه داشت:رای مثال، میشود؛ ب
( وقتی 12های بد دیگه یه امر عادیه... نباید تعجب کرد )ها مرده، جوکارزش»

ره... دیگه احترام و عزت و حیا تری از بین میتر و کوچککشیدن یا بزرگ خجالت

زنه جوک می آمیزی باهای توهینحرف [منظور سن کم]طرف با یه قد کوتاه  مونه...نمی

( زمانه خیلی فرق کرده... قدیم احترام و عزتی بود... االن هرکی 1۲آوره )که واقعا  خجالت

کنه که باید با توجه به شرایط سنی و موقعیتی خودش اصال  درک نمی هرجایی هست،

های زشت، یه جورایی داره فحش و ناسزا رو در حرف بزنه. واقعا  باید گفت که این جوک

شده که دیگر برای های بد تو جامعه گفتهقد از این جوک( دیگر این10کنه )زیاد میجامعه 

 («9همه عادی شده )

در « شدن دایرة اعتمادکوچک»سازی در جامعة ایرانی، های اساسی جوکیکی دیگر از علت

ف شده معنای اعتقادداشتن به دیگران تعریفردی و نهادی است. اعتماد بهسطوح مختلف فردی، بین

 -196: 2222های خود وابسته به دیگران هستیم )مارتینز، است؛ زیرا برای رسیدن به خواسته

ای پویاست که به عوامل مختلفی بستگی دارد که هریک در ساخت طرحی از اعتماد پدیده (.191
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ستر (. زمانی که دامنة اعتماد در جامعه دچار نقصان شود، ب621: 2220اعتماد مؤثر است )تایلر، 

شود. ریشة تر میهای سیاه در اشکال مختلف فردی، فرهنگی و سیاسی فراخبرای گسترش جوک

-های و نهادهای سیاسی در جامعه، کمرنگها، شخصیتها، زبانها علیه قومیتبسیاری از جوک

رود، کینه های مختلف، در فضای جامعه از بین میشدن اعتماد متقابل است. وقتی اعتماد به روش

 یابد.های سیاه بروز میویژه در قالب جوکهای متعدد بهدشمنی از راه و
نکردن حقوق رعایت»های سیاه در بستر جامعة مورد بررسی، ساز جوکاز دیگر عوامل زمینه

 عدالت و برابری به ایویژه طوربه که است نوظهوری مفاهیم از جمله است. شهروندی« شهروندی

هنگامی  شهروندی .یافته است ایویژه جایگاه سیاسی، اجتماعی و یهانظریه در و کرده توجه

 هایفرصت به و باشند برخوردار سیاسی و مدنی حقوق از جامعه، افراد همة که یابدمی تحقق

(. 95: 10۰2پناهی، شریعت) باشند داشته آسان دسترسی اجتماعی و اقتصادی حیث از زندگی

 و دارند فعالیت مشارکت و مختلف هایحوزه در جامعه، یک اعضای عنوانبه شهروندان همچنین

 برعهده نظم ایجاد و جامعه بهتر ادارة راستای در نیز را هاییمسئولیت دارند، که حقوقی دربرابر

شود های خود و دیگران سبب می(. ناآگاهی افراد از حقوق و مسئولیت1: 1012پلبو، ) گیرندمی

های رکیک و زننده به حقوق یکدیگر تجاوز کنند و آرامش کسازی یا شنیدن جوای با جوکعده

ها به این مسئله اجتماعی و تفاهم همگانی را در سطح جامعه تخریب کنند. در بسیاری از مصاحبه

 داریم:اشاره شد که در این بخش، چند نمونه را بیان می
 کنیم، مخصوصا  دادن تأیید میها رو با گوشسازیم و جوکوقتی جوک می»

( 5ها تجاوز نکردیم؟ )به حق حیات اون کنه، آیاهایی که از افراد هتک حرمت میجوک

باید طوری زندگی کنیم که هم خودمون آرامش داشته باشیم و هم مخل آرامش دیگران 

( 12کنیم )ها رو در جامعه تضعیف میساختن برای افراد، ما داریم حق اوننشیم. با جوک

دلیل نادانی براشون جوک ها را مسخره کرد. بهد و نباید اوناطرافیان ما حرمت دارن

 («۰) سازیممی

ترین عواملی هستند که سبب بروز پدیدة نیز از مهم« جوییلذت»و « ماجراجویی»دو عامل 

طور خواسته یا ناخواسته برای تحریک شوند. برخی از افراد، بههای سیاه در جامعه میجوک

کنند. درواقع، یکی از مولدهای اساسی تداوم خلیة روانی ماجراجویی میاحساسات دیگران و نیز ت

-های گوناگون تهاجمهاست. میل به آزار و مشاهدة واکنشگونه ماجراجوییهای سیاه، اینجوک

های آلوده و زشت است. از سوی دیگر، درک نادرست از لذت بسترساز بسیاری از جوک دیدگان،
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 از سازد. یکیتر میهایی را محتملماجراجویی، ایجاد چنین جوک و سرخوشی نیز در کنار عامل

اما در  است، همراه رنج و درد از فرار با که است راحتی و خوشی به میل انسان، فطری هایگرایش

ای و خشم و رنج های تلخ، با شادی عدهجامعة دارای وضعیت آنومیک، لذت حاصل از جوک

که طوریشود؛ بهنابسامان، دارای بحران معنا و مفاهیم زندگی میشود. جامعة برخی دیگر همراه می

های سیاه، شادی را برای خود و رنج و درد بیند و با استفاده از جوکلذت را امری خودخواهانه می

 به تمایل لحاظ ماهیتبه آدمی روان سازد. از نظر فروید،مهلکی را برای اطرافیان خود میسر می

: 10۰۲کریچلی، ) کند جلوگیری روانی هایکشاکش از تا کندمی را تالشش تمام و دارد آرامش

کامیابی و آرامش است، اما این کامیابی  وجوی نوعیدر جست لطیفه و با طنز رو،این از (.12 -11

 ممکن است در جامعه آثار مثبت یا منفی داشته باشد.
های در میان توده ای سیاههدرنهایت، دو عامل دیگری که در یک راستا موجب وقوع جوک

های است. امروزه رشد ساعت« کمبود امکانات تفریحی»و « افزایش میزان فراغت»شود، می مردم

ها روی آورند که گذرانیها و وقتشده است که افراد به انواع مختلفی از سرگرمی فراغت سبب

شود که رگرمی سبب میعنوان سهاست. تداوم استفاده از جوک بهپرداختن به جوک یکی از آن

کار ببرند که یکی از افراد، انواع مختلفی از جوک را برای گذران اوقات فراغت خود به

های سیاه است. از سوی دیگر، با افزایش اوقات فراغت، نیاز به ها همین جوکترین آنخطرناک

که ابد. هنگامییهای فراغتی برای تمامی اقشار جامعه افزایش میدهی و کمترکردن هزینهتنوع

امکانات جامعه برای فراغت مؤثر و ارزان برای همه فراهم نیست، افراد برای پرکردن اوقات 

لحاظ اقتصادی هزینة کمتری برایشان داشته باشد. جوک شوند که بههایی متوسل میفراغت، به راه

کنندگان ای مصرفلحاظ اقتصادی، برهای مختلف آن، یکی از ابزارهای فراغتی است که بهو گونه

های اجتماعی و گاهی فرهنگی و آن هزینة اقتصادی چندانی ندارد؛ هرچند که جوک سیاه، هزینه

 کند.سیاسی زیادی به جامعه تحمیل می

 های سیاهگر مؤثر بر راهبردهای پدیدة جوکها و شرایط مداخلهزمینه

های متعددی را از سوی ششوند و واکنهای گوناگونی پدیدار میهای سیاه، در زمینهجوک

توان پذیرد که میکنند. بروز جوک سیاه، از عوامل مختلفی تأثیر میکنشگران مختلف ایجاد می

میزان و  شدت،»، «ها و تصورات قالبینگرش»، «فضای جامعه»ها را با توجه به مواردی مانند آن

است که پدیدة مورد  ان متعددیبیان کرد. جامعة مورد مطالعة این تحقیق شامل کنشگر« دورة زمانی
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های گوناگون، به سرگرمی و ها بسیار رواج دارد و بخش عظیمی از این جامعه با ویژگینظر در آن

داشتن یا نداشتن دهند. از سوی دیگر، تداومها عالقه نشان میگونه جوکلذت حاصل از این

پذیرد. بنا به ورة زمانی تأثیر میکنندگان، از شرایط و دهای سیاه در حیات اجتماعی مشارکتجوک

اظهار بیشتر افراد نمونه در این مطالعه، هرقدر اندازة مشکالت اجتماعی و میزان فراغت افراد 

کند. از دالیل مهمی که سازی نیز در زندگی فردی یا اجتماعی افزایش پیدا میافزایش یابد، جوک

شود، وجود ردهای مختلف دربرابر آن منجر میهای سیاه و نیز استفاده از راهبسازی جوکبه زمینه

 گاه و نشدهبررسی ساده، قضاوتی بیانگر های قالبی است. تصور یا نگرش قالبی،تصورات و نگرش

های قالبی در اشکال . عقیده(۲26: 10۰2بیرو، ) است وقایع یا دیگر گروهی دربارة نادرست،

های قالبی است که افراد در ناشی از نگرشهای رکیک قومی، زبانی و جنسیتی، بیش از همه جوک

ها را ها، برخی ویژگیگیرند. افراد از طریق این نوع از جوکشدن ناقص آن را فرامیمسیر اجتماعی

ها عمومیت ندارد. این ها در آندهند که درحقیقت آن ویژگیای از افراد در جامعه نسبت میبه عده

ها و رایط مکانی و زمانی مختلف، میزان و شدت جوکها و ششود در زمینهنوع نگرش سبب می

« واگرایی»، «گراییهم»جای دیدگان بسیار متفاوت شود. درنتیجه، بهراهبردهای مهاجمان و تهاجم

 محیط اجتماعی را فراگیرد.
های سیاه تأثیر مثابة عوامل ساختاری، بر راهبردهای پدیدة جوکگری که بهشرایط مداخله

سطح آگاهی »کن است روند حرکتی آن را تسهیل یا محدود کند، در سه عامل گذارد و مممی

شود. خالصه می« هامیزان دسترسی به منابع و رسانه»و « های اجتماعی و قومیوابستگی»، «جامعه

اما  کنند،آزرده میای را شاد و برخی را دلزمان عدهکه همطوریهای سیاه دووجهی هستند؛ بهجوک

شان به افراد و جامعه رسانیاست که آزاردهندگان فرهنگ و شخصیت دیگران، از آسیبمسئله این 

های سیاه اطالع دارند. بسیاری از افراد، ناآگاهانه و برخی برحسب عادت، این نوع طنز در جوک

 افزایند.برند و از این طریق، بر شدت ناهنجاری اجتماعی در سطح جامعه میکار میضدارزشی را به

های جامعه، به های تودهاعتناییدلیل بیهای سیاه، بخشی از ناخودآگاه اجتماعی هستند که بهجوک

کنند و اش همواره مشتاقان زیادی در جامعه پیدا میهای گفتاریآثار مخرب آن و جذابیت

ند. گیر شوشود که در یک روند تاریخی، در میان افراد جامعه همهها سبب میانگاری در دفع آنسهل

 های زیر دقت کرد:توان به عبارتشدن این مطلب میبرای روشن
دونن که زنن، اصال  نمیدامن می [های سیاهجوک] هاجور جوکهایی که به ایناون»

( وقتی شناخت درستی از زندگی اجتماعی نداشته باشیم، وضعیت 0) کننکار دارن میچی
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قدر باید به بلوغ برسیم که خوب و ( اون1) کنیم برای همسازی میشه همین... جوکما می

کنیم قدر اسیر روزمرگی شدیم که دقت نمیبد رو از هم تشخیص بدیم... ولی انصافا  این

 «(11کنیم )که با جوک داریم خونه رو روی سرمون خراب می

 دیدگان از طریقگری که در تعیین راهبردهای مهاجمان یا تهاجمیکی دیگر از عوامل مداخله

های اجتماعی و قومی است. زندگی اجتماعی عرصة تجارب جوک سیاه اهمیت دارد، وابستگی

های اجتماعی پیرامون خود ها و ارزشچنان در گروه مختلفی است که گاهی در این عرصه، انسان

شود که یمسبب  حالت یناشود. یمفنا  خود نیز هاآن نبودن با کندمی شود که احساسیمذوب 

وابسته شود که حاصل آن، ی فرهنگ طورکلبهگروه یا  عاطفی به آن لحاظبه شدت زیادی فرد با

ی هاجوکی گروهی یا قومی خویش است. تولید هاارزشایجاد حس تعلق و وفاداری به اصول و 

های یتهوورسوم و ، آدابهافرهنگها، یتقومیی که هاجوکویژه ی همراه آن، بههاواکنشسیاه و 

اند. احساس تعلق اجتماعی و حمله به از این عامل متأثرگیرند، یمفراد را به تمسخر اجتماعی ا

 شود،یمینکه سبب ایجاد حس کینه و دشمنی در سطح جامعه اهای گروهی دیگران، ضمن یتهو

ی جدی هاچالشزیستی فرهنگی را با افزاید و همدر پهنة جامعه می بر دامنة اثرگذاری جوک سیاه

 .مواجه شود
ی سیاه هاجوکگر در رویش و ریزش مثابة شرایط مداخلهیت، عامل دیگری که بهدرنها

ی سیاه هاجوکعبارت دیگر، اثرگذاربودن است. بههرسانهاثرگذار است، میزان دسترسی به منابع و 

در سطح جامعه، به انباشت تولید در این زمینه و انتشار آن در پهنة وسیع اجتماعی بستگی دارد. 

ی سیاه و نیز چگونگی هاجوکیرگذاری تأث شود.یمی شدید فرهنگی هاتقابلین وابستگی موجب ا

راهبردهای افراد در مقابل آن، از سویی به چگونگی ساخت و محتوای آن و از سوی دیگر، 

تر در بستر جامعه یعوسنیز پوشش جمعیتی  باال و سرعتبا  دسترسی به منابعی نیازمند است که

کردند که در وهلة اول، عاملی یمافراد نمونه بررسی اظهار  ،ردیگ عبارتبهانتشار دهند. را  هاآن

ایجاد شود،  جامعهدر  هاجوکگونه ی مختلفی از طریق اینهاهجمهشود یمی که سبب اساس

یا افراد مقابل  هافرهنگی مختلف هاضعفها از ناتوانی و و شناخت آن سازانجوکسنجی نکته

ی اجتماعی گوناگون، با هاشبکهیژه فضای مجازی و وبهی مختلف و هارسانهمرحلة بعد، در  است.

 هاآنی سیاه، زمینة انتشار هاجوکینی مجدد و فراگیر بازآفری مناسب برای تولید و هافرصتایجاد 

مشهود شوندگان مصاحبهکنند. ادعای فوق در کالم برخی از یمیل تسهرا با سرعت و حجم باال 

 های زیر اشاره کرد:توان به عبارتد؛ برای نمونه، میبو
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یه یکی کافی جوک و لطیفه توی فضای مجازی زیاد شده. هاگروهاین روزها چقدر »

جوک بذاره توی این فضا. به شکل هرمی کمتر از چند روز تو کل کشور اون جوک 

سازی ه... اگر جوکها خیلی زیادیرانیاسازی ما خالقیت جوک واقعا ( 1شه )یمفوروارد 

شنوه... سازه یا مییمشد، ما توی دنیا اول بودیم... االن دیگه هرکی جوک یمصنعت 

 («11رن )ینمدیگه از بین  هاجوکذاره تو این فضا... یم

 

 های سیاهراهبردهای پدیدآورندگان جوک
ه در این قسمت، کار روند کهای سیاه در جامعه بهراهبردهای زیادی ممکن است برای رشد جوک

پردازیم. از بارزترین اهداف افراد در های افراد نمونه به آن میبه شکل موردی برحسب دیدگاه

است. کشور ما از « گیری قومیتیفاصله»های قومیتی، طور خاص جوکهای سیاه و بهساختن جوک

فرد است. متأسفانه هاقوام مختلفی تشکیل شده است که هریک دارای فرهنگ و اصالتی منحصرب

های کارآمدن رضاخان، تاریخ ایران همواره دچار بحرانویژه از بعد از رویهای اخیر بهطی دهه

های قومی، امنیت و آرامش داخلی آن را از قومیتی شده و این امر سبب شده است که مناقشه

یکی از دالیل اساسی عبارت دیگر، (. به50 -52: 101۰های گوناگونی تهدید کند )احمدی، جنبه

های سیاه قومیتی در ادبیات شفاهی و بودن بسیاری از جوکهای قومی در ایران، متداولتنش

های گیریها سبب شده است برخی از اقوام با تصمیمگونه از جوکمجازی ایرانیان است. این

یی قومی را دچار شکل، همگراگیری از بطن جامعه را دنبال کنند و بدینعجوالنه، راهبرد فاصله

 سازند.چالش کنند و زمینة خشونت و درگیری را در جامعه مهیا 
ها را نیز در تقابل نوعی جنسیتکشند، بلکه بهها را به چالش میتنها قومیتهای سیاه نهجوک

های دهند؛ بنابراین، با تقویت هویت جنسیتی، همبستگی اجتماعی را با بحرانبا یکدیگر قرار می

 یا بودنزن از مرد یا زن که است احساسی و تصویر جنسی، هویتسازند. رو میبهجدی رو

 جنس با متفاوت و متمایز جنس یک عنوانبه خود از که است انتظاراتی نیز و دارد خود مردبودن

آزارهای کالمی، شخصیتی و هویتی فراوانی ی سیاه، هاجوک(. 6۰1: 10۰6عضدانلو، ) دارد دیگر

های شوند بسیاری از انتظارات زنان از نقشزنان در عرصة عمومی دارند و سبب میویژه علیه به

ترتیب جویانه را اتخاذ کنند و بدینشان تأمین نشود؛ بنابراین، ممکن است راهبردی تقابلجنسیتی

 های جنسیتی در جامعه گسترش یابد.اختالف
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-تحریک»سیاه در پی آن هستند،  هایکارگیری جوکهای اساسی افراد که با بهاز جمله شیوه

« توزیکینه»و « مثلبهمقابله»دهندة دو راهبرد دیگر است. این راهبرد خود شکل« کردن دیگران

دنبال آن هستند که احساسات برخی از های سیاه بهای به دالیل مختلف از طریق جوکاست. عده

مثل در بهجویی و مقابلهزمینة انتقام ها را در جامعه تحریک کنند و از این طریق،افراد یا گروه

طور مستقیم، اخالق ورزی را در جامعه گسترش دهند. این راهبرد، بهجامعه را تداوم بخشند و کینه

کند و بر روحیة تعاون و همکاری اجتماعی اثر های بنیادین انسانی و اجتماعی را ویران میو ارزش

 بیانگر این مطلب است:گذارد. برخی از اظهارات افراد نمونه می
جز اینکه طرف رو نسبت به ما ای داره...؟! بهچه فایده [سیاه] چنینیهای اینجوک»

ها را شه... اونهای زشت باعث ایجاد روابط زشت بین طرفین میجوک (2حساس کنه! )

 جای شوخی قصدسمتی بره که افراد بهها به( اگر جوک19کنه )ترشدن وادار میبه تهاجمی

اند... و گیری از همدنبال انتقامتوهین و افترا و تحقیر همدیگه رو داشته باشن، افراد دائم به

ها داریم دل همدیگه رو به درد این جوک ( ما با۲کنه )ها رو زیاد میاین کینه و دشمنی

طوری حال هم ش دنبال اینیم که یککنیم و همهتراشی میآریم.. برای خودمون دشمنمی

 («19) بگیریمرو 

دلیل تحقیر یا بدبینی جامعه به ای بهشود عدههای سیاه این است که سبب میاز عوارض جوک

که  های فرهنگی مرکزیهای فرهنگی خود جدا شوند و خود را با هویتها، از اصالت و زمینهآن

بودن و آمیزعبارت دیگر، سرزنشگونه قرار دارد، درآمیزند. بهکمتر در آماج حمالت جوک

ها، خود را شود که برخی برای رهایی از این هجمههای سیاه سبب میهای مداوم جوکزدنطعنه

اصالت و « محوریمرکزی»تر سازند و با رویکرد به فرهنگی که دارای قدرت است، نزدیک

شکل تأیید اجتماعی کسب کنند. های قومی و فرهنگی خود را به فراموشی بسپارند تا بدینهویت

شود و کمتر نظور از مرکزمحوری درواقع، اتصال به فرهنگ و هویتی است که فرهنگ مرجع میم

کارگیری این راهبرد در فرایند زندگی شود. بهها پست یا تمسخرآمیز تصور میاز سایر فرهنگ

خود ایجادکنندة دو  -های ضعیف استها یا شخصیتنحوی فرار اجباری فرهنگکه به -اجتماعی

بینی در میان نگاه ذره«. زنیبرچسب»و « بینینگاه ذره»اند از: یگر نیز است که عبارتراهبرد د

کنند، ها مصداق پیدا میها برای آنسازند و افرادی که جوکافرادی که برای دیگران جوک می

کار کنند. کسانی که جوک را برای تخریب شخصیت دیگران بهوضعیتی دوگانه و متفاوت ایجاد می

های دیگران هستند تا در هر ترین عیبوجوی کوچکبینی همواره در جسترند، با نگاه ذرهبمی

ها گونه از جوکاز سوی دیگر، کسانی که مورد تهاجم این ها بپردازند.فرصتی به ترور شخصیت آن
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ل این کنند. حاصسازان، در رفتار خود احتیاط میبافانة جوکشوند، برای فرار از نگاه منفیواقع می

هایی که به بر همة آسیببینی، عالوهشدن فضای جامعه است. نگاه ذرهتقابل، مسموم و بحرانی

های اجتماعی را تخریب ، تعامل«زنیبرچسب»سازد، با اتخاذ راهبرد روابط اجتماعی وارد می

اند دنبال آنبههای سیاه، پراکنی از طریق جوکسازی و دروغکند. درواقع، برخی از افراد با شایعهمی

ها حمله کنند. با نگاهی به بسیاری از ها، به آنهای غیراخالقی به افراد و فرهنگکه با زدن برچسب

ها توان گفت که بخش زیادی از جوکهایی که در جامعه تولید شده یا رواج دارد، میجوک

 شته است.هرگز سازگاری ندا دیدهتهاجم افراد هایهایی دارند که با واقعیتویژگی

 های سیاهکارگیری جوکپیامدهای به
های سیاه از دیدگاه افراد نمونه در این مطالعه، پیامدهای مختلفی در سطح جامعه پدیدة جوک

تقسیم « سیاسی»و « فرهنگی»، «اجتماعی»، «روانی»ها را در چهار دستة توان آنداشته است که می

و نتایج پدیدة مورد نظر در بطن جامعه است. از  بندی شاهدی بر گستردگی آثارکرد. این تقسیم

شود که برخی از افراد جامعه، های مردم سبب میهای سیاه در میان تودهنظر روانی، شیوع جوک

بینی و که از حضور مفید در جامعه با جهاننحویهمواره دچار بحران ترس و دلهره باشند؛ به

داری و احتیاط، از انعکاس برخی از با خویشتناند و تعلقات فرهنگی و اجتماعی خاص مضطرب

وسیلة جوک مورد مانند؛ چراکه ممکن است بههای خود در جامعه بازمیها و تواناییخالقیت

های سیاه حاوی محتواهای متعددی است که اهانت و تحقیر واقع شوند. از سوی دیگر، جوک

نفس رور شخصیت آنان، اعتمادبهشود و با هتک حرمت و تای میسبب رنج و عذاب روحی عده

روانی  های روانی با ایجاد یأس و ناامیدی، سالمتدهد. درنتیجه، این آسیبها را کاهش میآن

دیدگان این های سیاه بر تهاجمهای روانی که جوکبر همة آسیبکند. عالوهجامعه را تخریب می

در خود « غرور کاذب»باطل یعنی  کنند، مهاجمان نیز دچار بسط یک تصور روانیپدیده وارد می

دهند، از های کاذب خویش قرار میها یا شادیشوند. کسانی که دیگران را موضوع جوکمی

دانستن بخشی از جامعه بینی، با خوار و خفیفاین خودبزرگ دانند.منظری خود را برتر از آنان می

 ینانسان خودبرتربشود. جامعه میشود و نتیجة آن، تخریب روابط دوستانه و برابر در همراه می

و اگر این حالت روانی داشتن برای او نامفهوم است دوست .داشتن دیگران نیست قادر به دوست

اخوت، ) کندیمها را تحقیر سازی آنگاهی با جوکو ی گوناگون هاروشدر وی تشدید شود، به 

تدریج به شود فردبب می(. تکبر و غرور کاذب، خطر بزرگی برای جامعه است و س25: 1011
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 که را ییهاکمک ویژهبه و فراموش کند را زندگی بدهد، تعهدات دست از واقعیت با را خود رابطة

 (.100: 1015دهد )آدلر، ن تشخیص است، آن نیازمند فردی هر طبیعت
ی سیاه با هاجوکاند. یروار به هم وابستهزنجی سیاه، به شکلی هاجوکپیامدهای اجتماعی 

ی در جامعه با تحقیر و توهین دچار انزوا و اعدهشوند یمتن محتواهای زشت و زننده سبب داش

 گسیختگیازهم معنایاجتماعی به آنان فراهم شود. طرد« طرد اجتماعی»یری شوند و زمینة گگوشه

ی در اعده طردشدن(؛ بنابراین، 022: 222۰ ،)سیلور است جامعه و فرد میان اجتماعی پیوندهای

درک متقابلی از دیگران نداشته باشند؛  هاجوکگونه شود برخی افراد با تولید اینیممعه سبب جا

توانند بین خود و دیگران نقطة اشتراکی بیابند. وقتی بخشی از افراد جامعه نتوانند ینمچراکه 

پهنة « اعتمادییب»خوبی معنا کنند، در یک دورة زمانی احساسات یا استعدادهای یکدیگر را به

ی مختلف، با هامحفلآن در  کاربردنبهی سیاه و هاجوککند. وسیعی از جامعه را تسخیر می

ساز ینهزمدهد، اعتمادی را در جامعه رواج مییببستگی، ضمن اینکه تخریب شدید محبت و هم

شود و یمهای اجتماعی صحنه در مؤثرو اجتناب برخی از افراد از حضور « مشارکتکاهش »

افراد مواجه خواهیم « پذیرییسکرکاهش »جه، با وجود فضای آلوده و پرالتهاب، با بحران یدرنت

ای یندهآداشتن یا بروز رفتار یا تمایل به اقدام در جهتی با معنای جسارتپذیری بهیسکربود. 

(. 129: 10۰۲توان نتایج آن را با اطمینان تشخیص داد )کوک و راسول، ینمنامعلوم است که 

که جو نامناسبی در جامعه ایجاد شود، بسترهای ایجاد هرگونه نوآوری یا خالقیت از بین امیهنگ

 رود.می
توان در سه های افراد نمونة این تحقیق میهای سیاه را براساس دیدگاهپیامدهای فرهنگی جوک

کرد. بیان « فروپاشی اخالقی»و « شدن اعتقادات دینیکمرنگ»، «انگاری فرهنگیمطلق»مقولة 

های قومی و جنسیتی، با درنظرنگرفتن درک صحیح فرهنگی یا اصل ویژه جوکهای سیاه بهجوک

 آوردندستبه انگارند.تر میفرهنگی، همواره فرهنگی را برتر و فرهنگ دیگر را ضعیف نسبیت

 ناپسند ایدانستن دیگران شیوهفرهنگو بی تحقیر در تالش با بودنبزرگی یا بافرهنگ احساس

 است. اساس مفهومی غلط از فرهنگ،بی اصطالح و ندارد مشخصی چارچوب فرهنگ. است

آحاد  زیستیهم موانع ینترمهم ازاندیشی در جامعه و انگاری فرهنگی، یکی از عوامل دگممطلق

 ی گویای این مطلب است:تا حدودهای زیر یدگاهدبشر با یکدیگر است. 
دونن و فرهنگ شهرستانی رو یمهترین فرهنگ ها فقط خودشون رو دارای بیتهران»

( بسیاری از مردها توانایی فکری و ذهنی خودشون رو باالتر 12دونن )یمتر تر و پایینپست
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( 6کنن )می رو دستمایة جوک هازنخاطر همین هستش که کنن. بهیماز زنان تصور 

ها رو بررسی کنیم... ونن... اگر خوب محتوای اها ساخته شدهیتقومیی که برای هاجوک

رو ساختند در موضعی قرار دارند که تفکر خودشان رو  هاجوکهایی که این بینیم که اونیم

 («1۲دونند )یمبرتر از هر تفکری 

ی دین باید هاآموزهاسالم هرگونه توهین و استهزا را مذمت کرده است. مسلمانی که براساس 

زدن از برهم فارغخود،  ران اجتناب ورزد، با عمل معکوسطبعی منجر به آزار دیگاز هرگونه شوخ

ی دینی را هاارزشگذارد و یر میتأثمناسبات اجتماعی، بر گسترة اعتقادات دینی در جامعه هم 

کند و آن، یمشدن اعتقادات دینی، نتیجة دیگری نیز به جامعه تحمیل کند. کمرنگیمتضعیف 

ی دینی و جایگاه و هاارزشاز ها انسانحاصل دورشدن فروپاشی اخالق است. فروپاشی اخالقی، 

ی انسانی نیز به انحطاط هاارزشکند، یمکرامت انسانی است. وقتی اخالق در جامعه فروکش 

بیند، بسیار یمای که مبانی اعتقادی و اخالقی آسیب گراید؛ بنابراین، حیات اجتماعی در جامعهیم

اه با مبانی اندیشة اسالمی و نیز با اخالق اجتماعی و عرفی ی سیهاجوکیز خواهد بود. برانگچالش

 شوند.شدن اعتقادات دینی و اخالق اجتماعی در جامعه میدر تباینی آشکارند و موجب کمرنگ

تشدید »، «یچندپارگ» ی سیاه در سه مقولةهاجوکی پیامدهای سیاسی هادادهیه و تحلیل تجزبا 

ی متعدد هاشکافی سیاه سبب ایجاد هاجوکقرار گرفت. « خشونت و آشوب»و « اختالفات قومی

یی هاحفرهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انسانی و بیش از همه سیاسی در سطح جامعه خواهند شد. 

ها و اقوام از یکدیگر یقهسل، هاگروهشود که یمکنند، سبب یمیجاد اها در جامعه گونه از جوککه این

برد و موجب بستگی سیاسی را از بین میر گیرند. چنین وضعیتی همجدا شوند و دربرابر هم قرا

ی هاجوکتوان گفت که از طریق یمیگر، دت عباربهشود. می ی سیاسی در عرصة اجتماعیچندپارگ

 سیاست کنار را در... و جنسیت طبقه، قومیت، مانند یرسیاسیغ مختلف یهاعرصهسیاه، ظرفیت 

یی، تنازعات ساختاری را شکل هابحران دانست. چنین یاسیشکاف س ی یاچندپارگ خاستگاه توانیم

تشدید اختالفات قومی است و همواره مستعد ایجاد خشونت و بلواهای  هادهد که بارزترین آنمی

کردند که در این یمبسیاری از افراد نمونه بر این مسائل تأکید  .سیاسی و اجتماعی در جامعه است

 شود:اشاره می هابخش، به برخی از آن
ین ( ا۲شن )یمای باعث ایجاد جدایی و شکاف در جامعه یلهقبی قومی و هاجوک»

کشن یمبشن، کل جامعه رو به آتیش  ورشعلهآتیش زیر خاکسترن که اگر  هاجوکنوع از 

دن، باعث یمخودشون قرار  را در تیررس هافرهنگیی که افراد و طوایف و هاجوک( 9)
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یت، بحران و درنهایاسی و تنازعات قومی در جامعه شکل بگیره و شن انفکاک سیم

 «(5) خشونت در کل جامعه سرایت کنه

 گیرینتیجه
 ایجمله انتظارمان، برخالف ما که است این لطیفه نوع ترینرایج: »نویسدمی خطابه فن در سیسرون

 ایم،داشته را انتظارش آنچه که است این شودمی ما خندة سبب اینجا در آنچه بشنویم؛ غافلگیرکننده

برای افراد  ایکنندهسرگرم یا . جوک شرایط غیرمنتظره(11: 10۰۲ کریچلی،) «است شده آب بر نقش

های اجتماعی، های نظامبر خندة سطحی ممکن است ستونآورد که گونة سیاه آن عالوهفراهم می

اش قابلیت آن را یرین و طنزگونهتخریب کند. جوک در قالب ش فرهنگی، سیاسی و روانی جامعه را

اما وقتی رنگ  کند، کمک رفتارهای نابهنجار شناسایی در مردم به اجتماعی، مصلح یک دارد که مانند

کند و موجب اختالل ها، انسان را دچار مشکل میسیاهی و تلخی به خود بگیرد، در شناخت زیبایی

 شود.های اجتماعی سازنده میدر تعامل

ایرانی قدرت چشمگیری یافته است؛  ، بخشی از آزار زبانی است که در جامعةهای سیاهجوک

ای با آگاهی از مصائب زبانی آن، دربرابر این عمل ضدفرهنگی و نامناسب تسلیم که عدهطوریبه

ها قومیت ایران، . در(16۰: 10۰2 هارلند،) پردازندبودنش همچنان به آن میدلیل رایجشوند و بهمی

خود هستند. زبان فقط یک منحصربه که هریک دارای زبان دارند وجود مختلفی هایو فرهنگ

های سیاه، وسیلة ارتباطی نیست؛ بلکه بخشی از تفکر و احساس است. شیوع افسارگسیختة جوک

 درک ما نیازمند آن است که به های مختلف است. جامعةها و فرهنگنکردن زباندلیل درکبه

 باشد داشته وجود فرهنگ از تلقی این باید پس. دست یابد متفاوت و تفکراتهای زبان از متقابل

 سبک نوع یک از افراد همة. نیست آن بودننامتعارف معنایبه فرهنگ، و زبان یک با ناآشنایی که

دلیل نداشتن درک فرهنگی کنند. متأسفانه بهنمی پیروی عقیده یا فکر ساختار فرهنگ، زندگی،

 از بین گروهی را شأن و حرمت انسانی که هایی هستیمجوک شدنردوبدل هدصحیح، همواره شا

 .کنندبرند و به این شکل، یکپارچگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی جامعه را تهدید میمی

احترام به  از کرامت انسانی و که دامنة آننحویبر مرز و حدود مشخص باشد؛ بهجوک باید مبتنی

کنند های سیاه از این حدود تجاوز میاما جوک های مختلف عدول نکند،رهنگف های متنوعبینش

ناپذیری فرهنگی و سیاسی، پیامدهای ناگوار و گاه جبران و در سطوح مختلف روانی، اجتماعی،

های زدن به احساسات و هیجانها، در سطح روانی با آسیبگونه از جوکگذارند. اینبرجای می

های اجتماعی سازند و در الیة اجتماعی، سرمایهاشت روانی جامعه را مختل میافراد، سالمت و بهد
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های دینی، ها و آموزهکردن ارزشکنند. در بعد فرهنگی نیز با کمرنگجامعه را دچار فرسودگی می

های دهند و باالخره از منظر سیاسی، با اشاعة جوکدری را در جامعه رواج میبداخالقی و پرده

 شوند.ساز ناآرامی و خشونت میجنسیتی، زمینهقومیتی و 

اند که افراد برای های سیاه در جامعة ما به یک سازوکار تهاجمی یا دفاعی تبدیل شدهجوک

کنند تا خود را به هر ها استفاده میهای تحمیلی جامعه یا فشارهای روزمره از آنرهایی از زنجیره

شود و آثار نامطلوب که شیوع آن سبب تخریب می اما غافل از آن هستند طریقی سرخوش کنند،

های سیاه در سطوح مختلفی از حیات عبارت دیگر، جوکگذارد. بهبسیاری در جامعه برجای می

-که پیامدهای متعددی، از تخریب روابط دوستانه و بینطوریاند؛ بهاجتماعی و فردی ما نفوذ کرده

گروهی با خود دارند؛ بنابراین، باید با زدودن این بینبری به روابط رسانی و یورشفردی تا آسیب

های اجتماعی و آموزش فرهنگی مناسب، از رشد این نوع از امر ناپسند در جامعه و افزایش مهارت

 ها جلوگیری کرد.جوک
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