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 چکیده

دهندۀ تمایلی برای کانالیزه  عنوان یک نوع ادبی، نشان عنوان یک فرایند دفاعی و چه به طنز چه به

انسان است. امروزه در بسترهای آور یا یک انرژی پنهان در  کردن یک مسئلۀ مشترک اضطراب

  شده کننده و تجاری، تنگ پسند، جا برای انتشار محتوای انتقادی ـ سیاسی بدون نقش سرگرم عامه

هایی از انتقاد و سخنان کننده و تجاری نیز، رگه است؛ با این حال در خالل همین محتوای سرگرم

یکسان، یکی از بسترهای پیدایش طنز و های  شود. زمینۀ فرهنگی مشترک و دغدغهسیاسی دیده می

گیری  ای، از سویی نقش فرهنگ را در شکل رشته مزاح است؛ از این رو، این پژوهش با رویکردی بین

های متنوع  عنوان حامل پیام گیرد و از سوی دیگر، با نگاهی ارتباطی، طنز را به محتوا در نظر می

طور کلی  زبان به واع طنز را در فضای مجازی فارسیبندی، ان کاود. همچنین با تالشی برای طبقه می

کند و از این طریق، محتوای طنز و مزاحی را که در دوران گسترش ویروس کرونا در  مطالعه می

شناختی  های رواننماید. از آنجایی که یافته بندی می است، سنخ های اجتماعی منتشر شده شبکه

اند،  های پنهانی از انرژی و اضطراب را شناسایی کرده، الیههاایجاد بسیاری از لبخندها و شوخی پشت 

شده  های ناخودآگاه انرژی، خشم یا اضطراب انباشته تالش نهایی این پژوهش در راستای نمایاندن الیه

ورای فرایندهای ارتباطی است که در قالب محتوای طنز و شوخی در فضای مجازی خود را بروز می

های خودآگاه و ناخودآگاه جامعه مفید  تواند برای شناخت دغدغه طنز میشناسی محتوای  دهد. سنخ

های سیاسی روزمره، سیاسی ـ مذهبی  باشد و در این مقاله، در محتوای طنز دوران کرونا، سنخ

 پسند شناسایی و تحلیل شده است. تابوشکن، اجتماعی ـ ارتباطی و عامه

 شناسی، طنز، فضای مجازی، کرونا، هزل. سنخ واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله

آور، هرگز از استفاده از طنز و شوخی دست  ایرانیان در مواجهه با عوامل بیرونی اضطراب

این گونه مواجهات بسیار است؛ از شوخی با   اند. در ادبیات سنتی فارسی، نمونه برای نکشیده

ز توست... ـ ناصرخسرو قبادیانی( تا هزل و هجا و مشیت پروردگار )خدایا راست گویم فتنه ا

های مذهبی و ریاکاری و  گیری شوخی با ساکنان یک شهر. همچنین تعصّبات و سخت

(. برای 5388است )موسوی،  و اهداف حمله طنز بوده ]ها[ترین آماج ها همواره از مهم ظاهرنمایی

 زاکانی در قرن هشتم هجری نمایان است. ای از این گونه طنز در بسیاری از آثار عبید  مثال جلوه

ایرانیان به عوامل  های طنزآمیز آنچه اینجا مورد پژوهش قرار خواهد گرفت، واکنش

گیری بیماری کرونا( در فضای مجازی و نقش فرهنگ مشترک در  طور خاص همه زا )به اضطراب

ه محتوای دهی ب هاست؛ زیرا فرهنگ بستری اساسی برای شکل دهی به این واکنش شکل

میلیون نفر مشترک 40ایران، با بیش از  ویژه محتوای طنزآمیز است. در های ارتباطی به پیام

اینترنت یکی از مؤثرترین مجاری ارتباط   درصد، 91اینترنت پهن باند، و ضریب نفوذی باالی 

اقعی های زندگی و هایی که واکنش افراد به پدیده . یکی از نخستین حوزه5برای شهروندان است

های فارسی استفاده شده در  توان مشاهده نمود، اینترنت است. نگاهی به اَبَرواژه را در آن می

داد که در همۀ روزها، عبارت  ، نشان می5398اپلیکیشن تلگرام در روزهای پایانی اسفند ماه 

این،   ایرانیان داشته است.  های دیگر در مکالمات ترین حضور را بین واژه ویروس کرونا، بزرگ

ایرانی است.  دهندۀ اهمیت این ویروس و اتفاقات پیرامونی آن در زندگی روزمره جامعۀ  نشان

های  گرفت؛ از ویدئوهای رقص با آهنگ ها را، اعمال طنزآمیز دربر می بخش بزرگی از این واکنش

های طنزآمیزی در جدی نگرفتن بیماری،  صداگذاری شده جهت شوخی با کرونا گرفته تا متن

تمسخر شیوۀ مدیریت بحران در کشور و حتی مواردی از آموزش نکات بهداشتی با شوخی در 

 گیری از شیوع بیشتر بیماری. برای پیش راستای کمک به آگاهی عمومی 

های جهان بیرون  طنز و شوخی، از دیرباز ابزاری در دست آدمیان برای مواجهه با پدیده

دانند که روی شیوۀ تفکر انسان و  محتوای اتفاقات می است. طنز را نوعی بازی با شکل و  بوده

طور اخص در اینجا حائز اهمیت  شیوۀ معاملۀ او با دنیا، اثرگذار است. همچنین تعریف کمدی به

ای از ادبیات نمایشی که هدف آن اصالح و نقد از طریق تمسخر و ریشخند رفتارهای  است: گونه
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به شکلی ساده، سبکی طنزآمیز و طعنه زننده دارد  ای نمایش مضحک که ناهنجار است یا گونه

 (.5384)حری، 

خوریم که به خاطر داشتن  آمیزی نیز بر می هنگام پژوهش طنز، گاهی به محتوای هزل

شناختی این گونه محتوا  اشارات سیاسی، قابل تفکیک از طنز نیست. کارکرد روان  گرایش و

 اندوخته را التیام بخشد. و برانگیختگی  تواند رهایی افراد از استرس باشد یا خشم می

میلیون کشته،  2.1بیماری کرونا، با بیش از صد میلیون مبتال در سطح جهان و بیش از 

اپیدمی بزرگ قرن حاضر است؛ معضلی جهانی با عواقبی گسترده برای اقتصاد و فرهنگ. در 

های بهداشتی موضوع  ایران، از ابتدا شیوۀ رسیدگی مسئوالن و طرز عمل مردم به پروتکل

های علوم  انتقادات و گفتگوهای فراوان بود. در این پروژۀ علمی برآنیم که با استفاده از روش

های طنزآمیز مردم را در فضای مجازی به موضوع کرونا،  ارتباطات و مطالعات فرهنگی، واکنش

سایی نماییم. های ناخودآگاه جامعه را شنا بندی، دغدغه بندی کنیم و با این دسته دسته

های علم  های پنهان، از یافته همچنین برای یافتن ارتباط بین مکتوبات طنزآمیز و دغدغه

 شناسی استفاده خواهد شد.  روان

، 5برای یافتن اهمیت موضوع پژوهش در افکار عمومی، با استفاده از ابزار سنجش گوگل

سابقۀ استفاده از دو کلیدواژۀ کرونا و طنز در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفت. جستجوی 

ایران، شاهد رشد  این دو واژه همراه با زمان بروز آن در جهان بوده و در زمان گسترش کرونا در

آن بوده که به مرور با رسیدن تعطیالت نوروزی، کاهش یافته است. همچنین در شهرهای 

هان، شیراز، مشهد و تهران، تمایل بیشتری برای جستجوی محتوای طنزآمیز مرتبط با کرونا اصف

 در موتورهای جستجو وجود داشته است. 
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های مجازی ایرانیان در دوران گسترش  پرسش اصلی تحقیق پیش رو، این است که شوخی

های فرعی از این قرار  پرسشگیرند؟ و  هایی جای می بندی ها و دسته ویروس کرونا، در چه سنخ

کند و  معنای عام، کارکردی نقدآمیز و سیاسی پیدا می هستند که اوّالً در چه مواقعی طنز به

های  های روزمرۀ مردم و اضطراب بندی طنز مجازی ایرانیان، در مورد دغدغه ثانیاً، نتایج سنخ

 تواند ارائه دهد. آنان، چه اطالعاتی می

 ادبیات موضوع پژوهش

شناختی، مورد عالقۀ  شناسی ادبی و همچنین کارکرد جامعه ضوع طنز، از هردو منظر گونهمو

های مطالعه در مورد طنز را باید در دوران یونان باستان و  است. ریشه پژوهشگران بوده

ی ارسطو جستجو کرد. ارسطو کمدی را تقلیدی ریشخندآور از اطوار و اخالق زشت «بوطیقا»

های انسان باشد، بلکه فقط تقلید و توصیف اعمال  لزوماً تقلید بدترین رفتارداند. نه اینکه  می

شود، امری  گوید آنچه موجب ریشخند و استهزا می آور است که موجب استهزا بشود. او می شرم

رسد. چنانچه  است که در آن عیب و زشتی هست، اما آزار و گزندی از آن به کسی نمی

گذارند، زشت و ناهنجار است، اما از  ی هزل و شوخی بر چهره میهایی که بازیگران از رو نقاب

 (. 5331رسد )زرین کوب،  آنها به کسی زیان و آزاری نمی

شناختی قابل توجه در اینجا این است که در متن ارسطو، تعاریف متفاوتی برای  نکتۀ روش

ربی ترجمه شد، برای است، اما از زمانی که متن کتاب به ع  های کمدی و طنز وجود داشته واژه

این دو معنا، یک واژه در نظر گرفته شد. این مسئله هنوز هم در مطالعات طنزشناسانه وجود 

توان ارائۀ دلیل کافی و الزم برای طنز دانستن یک  دارد. تعریف طنز بسیار دشوار است. حتی می

لفی وجود دارد، بلکه تنها طنز در انواع مخت نه(. Nielsen, 2019اثر را عمالً ناممکن دانست )

کند. برای مثال هنر ابزورد، شوخی، تعارض،  های مختلفی را هم برای بیان خود ترکیب می فرم

بنابراین طنز از نظر اخالقی و  (.Nielsen, 2019اغراق، هنر گروتسک و حتی ناسزاگویی )



  81 بر محتوای منتشر شده در دوران ...شناسی طنز مجازی ایرانیان با تأکید  سنخ

 

این پژوهش، تر به آنچه در  شناختی، یک پدیدۀ ناهمگن و پیچیده است. در مسیری مشابه ریشه

اند، برای مثال طنز را به دو  بندی انواع طنز پرداخته پیگیری شده است، برخی محققان به دسته

اند؛ عام بازتاب عمومی دارد و طنز خاص، شخص خاصی را هدف  گروه عام و خاص تقسیم کرده

زنانه،  دهد؛ مثل هجوها. همچنین طنز را به انواعی مثل طنز موقعیت، طنز کالمی، طنز قرار می

اند که بسته به شیوۀ مطالعه و نگاه پژوهشگر، این  سیاه، عرفانی و خانوادگی نیز تقسیم کرده

 بندی متقاوت بوده است.  تقسیم

 منطق طنز و هزل

خوریم که طنز از ابتدا، در کل معنای  ایرانی، به این نکته برمی هنگام مطالعۀ طنز در جامعۀ 

گرفته است. واژۀ  یضه پردازی( و تمسخر را هم در بر میداده و هزل و پارودی )نق شوخی می

ایران وجود داشته و در آثار نظامی، انوری، خاقانی، عطار و دیگر ادیبان  طنز از دیرباز در ادبیات 

گنجوی، شاعر قرن ششم و هفتم هجری، طنز را به  هزارۀ گذشته قابل ردیابی است. نظامی

کند و ندارد آزرم/ چون چشمش نیست، کی بود شرم  کار برده است: طنز می معنی تمسخر به

(. تفکیک مطالعه بین طنز و هزل بعدها مورد توجه قرار گرفت، تفکیکی که 5393)صیامیان، 

رغم معنای  برد این مطالعه کمک خواهد کرد. امروزه طنز را علی اگرچه دشوار است، به پیش

ر مستقیم و البته تمسخرآمیز، عیب و دانند که با حالتی غی ای از کالم می اش، گونه لغوی

به تعبیر آبرامز، خنده سالح  .ای را مورد نقد قرار دهد و قصد آن، اصالح و تزکیه باشد مفسده

در حالی که هزل، آن محتوایی را ( Abrams, 1999طنز برای اصالح مفاسد و معایب است )

های موجود در  به حساسیتشود که در مقابل جدی بودن قرار بگیرد. هزل با توجه  شامل می

گرفته و در ادبیات فارسی اکثر هزلیات  ایرانی طی تاریخ، در نقطه مقابل پند قرار می جامعۀ 

(. بنابر آنچه از مرور این 5380شعرا به مطایبه دربارۀ مسائل جنسی گفته شده است. )جوادی، 

وع مواجۀ آنها با خنده است. آید، تفاوت بنیادین بین طنز و هزل، در هدف آنها و ن ادبیات بر می

شود، ولی در هزل،  هدف در طنز، اصالح مفاسد است و خنده و وسیلۀ برای اصالح امور واقع می

شود. در این مقاله، نیز با توجه به  و شوخی استفاده می خود خنده هدف است و برای سرگرمی 

حتوای طنزآمیز و کننده در فضای مجازی با م این مقایسه، بین محتوای تجاری و سرگرم

 ایم؛ هرچند این مرز بسیار متزلزل است.  انتقادی، تقکیک قائل شده
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 طنز مجازی

سری طنزهایی  به غیر از طنزهایی که در متون و منابع تاریخی وجود دارند، در حال حاضر یک

وجود دارند که بخشی از آنها مربوط به طنزهای مجازی است. ریشۀ تاریخی مطالعۀ طنز 

که طنز  های مهمی گردد. ویژگی نویسی برمی ایران، به دوران رواج یافتن وبالگ در جامعۀ مجازی 

واسطه به  کرد، شامل امکان دستیابی بی وبالگی را از سایر طنزهای رایج در آن دوران متمایز می

های نو، امکان بازتاب موضوعات نوی روز که در  های شخصیتی قشر جوان، آفرینش قالب الیه

شوند، امکان تبادل آزاد تجربه، سرعت باالی انتقال پیام در فضای  منتشر نمی رسمی مجاری

کرد.  برای مشکالت جوانان را فراهم می  مجازی و نقش سوپاپ در شرایط نبود تریبون رسمی

جای موضوعات محدود، آزمایش و کشف  همچنین امکان استفاده از موضوعات گسترده به

های زبان و برقراری ارتباط دو سویه میان  نر، استفاده از ظرفیتهای جدید و ارتقای ه قالب

تر را  ریزی ارتباطات منسجم را در کنار استفاده از نوعی زبان خودمانی طنزنویسان مجازی و پی

داران امروزی وبالگ  ها در میراث ( این ویژگی5383آورد. )نقل به مضمون از صدر،  فراهم می

ی تلگرام، توییتر و اینستاگرام نیز وجود دارند؛ البته تغییراتی نویسی طنز یعنی صفحات مجاز

است؛ تغییراتی که در وهلۀ اوّل ناشی   ایجاد شده نسبت به آن روزگار در نوع رسانه و محتوای آن

ها )به ویژه در اینستاگرام( است. همچنین، به انبوه شدن  از صوتی و تصویری شدن شبکه

های طنز در دهۀ هشتاد شمسی، در بهترین حالت  بازدید وبالگگردند.  مخاطبان آن نیز برمی

های اینستاگرامی بعضاً چند میلیون بار دیده  رسید، حال اینکه پست به چندهزار مورد می

شوند. شاید بشود از نظر مکتوب بودن و محدود بودن بازدید، به نوعی، شبکه توییتر را  می

های اینستاگرام و  ستاگرام و تلگرام را. محتوای شبکهجایگزین وبالگستان فارسی بدانیم، نه این

و حتی تجاری دارد و کمتر   تلگرام، به نسبت توییتر و وبالگستان، بیشتر جنبۀ سرگرمی

ای برای طنز پردازی داشته باشند؛  توان یافت که به وضوح دغدغه صفحاتی را در این مجاری می

کنند،  بازی می که در حوزۀ عمومی  همینیز با توجه نقش م البته همین صفحات سرگرمی 

 شناختی و ارتباطاتی هستند. های جامعه موضوعی جذّاب برای پژوهش

 طنز و اضطراب

شناختی،  ها در مواجهه با اضطراب و سختی است. از بعد روان مسئلۀ بعدی برخورد انسان

ای متفاوتی از ه ها در مواجهه با یک عامل تهدیدکننده و شرایطی ناخواستنی، واکنش انسان
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بندی  اقدام به طبقه 5890دهند. نخستین بار، زیگموند فروید در سال  خود بروز می

نوعی واکنش انسان در مقابل عامل  ها، به های دفاعی در برابر مسائل نمود. این مکانیسم مکانیسم

امش های خارجی، باعث احساس آر زا هستند که با تغییر نوع دریافت و ادراک واقعیت اضطراب

زا،  شوند که به ترتیب آسیب بندی می دسته ها، در چهار سطح  شوند. این واکنش در شخص می

هایی مانند انکار،  زا، واکنش شوند. در سطح آسیب نژند و بلوغ یافته نامیده می بلوغ نیافته، روان

 ها، از دید ناظر، غیر منطقی و تبدیل، تحریف و فرافکنی مطرح هستند. این گونه واکنش

هایی  شوند. در سطح بلوغ نیافته، مکانیسم کنندۀ واقعیت موضوع پیش آمده تلقی می کتمان

پردازی، پرخاشگری  شود که بیشتر به دنیای کودکان مربوط است؛ مانند خیال مشاهده می

مدت باعث کاهش اضطراب  های دفاعی، در کوتاه ریزی. سطح سوم واکنش انفعالی و برون

زا هستند؛ مانند  ای برای شخص نخواهند داشت و آسیب مدت، فایدهشوند، ولی در بلند می

تراشی، توجیه عقلی و خودبیمارانگاری.  در نهایت، با سطح چهارم  گیری، دلیل گوشه

رو هستیم که معقول و مقبول هستند و در بزرگساالن مشاهده  های دفاعی روبه سازوکار

دهند )با وجود اینکه حضور  فرد را نشان مینوعی سالمت روان  ها که به شوند؛ این واکنش می

اند از شوخی، سرکوب، واالیش )تصعید(،  زا را هم در دل خود دارند(، عبارت عاملی اضطراب

های دفاعی  دوستی. بنابراین شوخی، یکی از واکنش بینی و نوع فکنی، همانندسازی، پیش درون

یافته و  ۀ وجود یک راوی بلوغدهند شناسان، معقول است و نشان است که در دیدگاه روان

 زا. همچنین وجود یک عامل اضطراب

اند، نظریۀ اضطراب و  شناختی مزاح و خنده مطرح از بین نظریاتی که در باب کارکرد روان

مطرح شد و همچنین نظریۀ کاهش استرس  5توسط زیگموند فروید 5910آسودگی که در سال 

در قرن بیستم مطرح کردند، نگاهی به شوخی  2نیا دفاع در مقابل استرس که لفکورت و مارتی

عنوان پناهگاهی در هنگام اضطراب نیست. از  شباهت به کارکرد اجتماعی طنز به دارند که بی

کارگیری مزاح در محاورات و  ای نمادین دارد و تفاوت افراد در به دیدگاه فروید، مزاح، جنبه

های جنسی و پرخاشگری است  وبی انگیزهدهندۀ تفاوت افراد در شدت سرک محتوای مزاح نشان

(Freud, 1905.) تواند از  که می بنابراین هنگام وجود یک عامل فشار بر ناخودآگاه انسان ـ

ایجاد فضای خنده و مزاح باعث تخلیۀ  خاطرات او یا شرایط محیطی او نشئت گرفته باشدـ، 

                                                            
1  ???????????????? 
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رایط هشدار و خطر مانند شود. بنابراین هیجاناتی که از طریق رسانه و در ش هیجانی می

شود، گاهی از مجرای طنز و شوخی، فرو  گسترش ویروس کرونا در ذهن افراد انباشته می

شود  نشیند. از دیدگاه لفکورت و مارتین نیز مزاح، باعث کاهش برانگیختگی فیزیولوژیک می می

آورد.  دست نمی دهد که فرد از برانگیختگی احساس منفی به صورتی تغییر می و ادراک فرد را به

شود فرد در مقابل استرس  دهد و باعث می بر اساس این دیدگاه، مزاح رویکرد فرد را تغییر می

 (.5349توانایی بیشتری از خود نشان دهد )نجاریان، 

ای حتی اگر موضوعش اجتماعی نباشد، یک اتفاق اجتماعی است؛ زیرا  هر جوک و لطیفه 

ک حتی اگر هدفی برای خود تعریف نکرده باشد، با هدف دهد. یک جو یک تجربه را انتقال می

شود و با مطالعۀ آثار روانکاوانی مانند فروید، اینگونه به نظر  انتقال شادی به مخاطب تولید می

تواند صرفاً برای خودش جوک بسازد؛ بنابراین، جوک یک پدیدۀ  گاه، کسی نمی رسد که هیچ می

 ذاتاً اجتماعی است.

 روش پژوهش

تحلیل است.  مطالعۀ موضوع این مقاله، از روش تحقیقی کیفی تحلیل محتوا استفاده شده برای 

 ,Coleت )ـصوتی و تصویری اس، فاهیـش، های ارتباطی متنی محتوا روشی برای تحلیل پیام

تبلیغات و ، مجالت، اـه روزنامه، عنوان روشی برای تحلیل سرودها بار به اوّلین، این روش(. 1988

با اینکه  (.Harwood and Garry, 2003ت )ـار رفـک بهنوزدهم های سیاسی در قرن  سخنرانی

شود، سابقۀ آکادمیک آن تنها به  های کیفی استفاده می تحلیل محتوا امروزه در اکثر پژوهش

میالدی به لغات  5935آن را در سال « وبستر»نامۀ انگلیسی  رسد و واژه حدود پنجاه سال قبل می

رای تحلیل حجم عظیمی از ـتحلیل محتوای کیفی روشی ارزشمند بضافه کرده است. خود ا

ا و ـه هـترین طبق شناسایی مهم، ن روشـدف ایـت. هـهای متنی در یک بستر خاص اس داده

 (.5392راد،  ت )مؤمنیت اجتماعی نهان در آن اسـتن و کشف کردن واقعیـک مـوالت در یـمق

های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و همچنین  باطی شبکههای ارت در این پژوهش، پیام

است. این انتخاب بر اساس میزان بازدید  اپ و تلگرام برای مطالعه انتخاب شده  های واتس پیام

هایی برای تحلیل محتوا انتخاب شده که از میزان  باشد و پیام ایّام شیوع بیماری کرونا می در 

دهندۀ اهمیت موضوع در جامعه است و ارزش  . بازدید باال، نشاناند بازدید باالیی برخوردار بوده
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دهد. بازۀ زمانی مربوط به محتوای مورد مطالعه در  مطالعۀ اجتماعی ـ ارتباطی را نشان می

 است. 5399تعطیالت نوروزی سال 

 ها یافته

 طنز در فضای مجازی

طور اخص محتوای مربوط به گسترش کرونا، با  ایرانیان، و به محتوای طنزآمیز صفحات مجازی 

بندی به  دسته بندی طنز وجود دارد، قابل  دسته وجود ابهامات تاریخی تئوریک که در مطالعه و 

دو گروه مختلف است. البته این نکته را باید در نظر داشت که گاهی ترسیم یک مرز دقیق بین 

کار  بندی، طنزی وجود دارد که در معنای جدید به دسته ها قابل تصور نیست. در این  ن دستهای

ای از طنز  عنوان زیرمجموعه شود. این نوع طنز، به جویانه می رود و شامل نقد و هدف عیب می

شود.  شد، آورده می آور می معنی سنتی که شامل هر نوع محتوای تمسخرآمیز و خنده به

جویی، با اینکه در مقابل طنز  آور بدون هدف نقد و عیب معنی محتوای خنده به همچنین هزل

 و عام آن است.  معنی قدیمی  گیرد، هنوز هم زیر مجموعۀ طنز به معنی امروزی آن قرار می به

 

 

 

شود که هم جنبه خنده و شوخی دارد و هم شامل  طنز از نوع عام شامل هر نوع طنزی می

مند نیست و به  های شوخی عالقه شود، ولی طنز از نوع خاص تنها به جنبه جویی می نقد و عیب

 پردازیم. های مختلف طنز در فضای مجازی می پردازد. در اینجا به گونه نقدی هم می

 معنای خاص(  سیاسی )طنز به –ـ طنزهای انتقادی 1

شان با همان مفهوم طنز سیاسی قابل مطالعه  این گروه از طنزها، اغلب در صورت امروزی

هستند، چون ماهیت سیاسی دارند. در بسیاری از موارد در شبکۀ اجتماعی توییتر، تلگرام و در 

خورند. ویژگی آنها این است که بیشتر  های انتقادی از این نوع طنزها به چشم می کانال

ما طنزهای سیاسی غیر مکتوب نیز هستندکه در حالت صوتی یا تصویری، بیشتر اند، ا مکتوب

شوند. برای مثال در مورد شیوع ویروس کرونا، تعداد قابل  شامل انیمیشن و شعرخوانی می

(به معنای عام)طنز   

(به معنای خاص)طنز  هزل و سرگرمی  
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های انتقادی است. جالب اینکه آن دسته از  توجهی انیمیشن تولید شده که واجد ویژگی

ویری است، بیشتر در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام تولید و محتوای طنز انتقادی که صوتی و تص

نویسی خاصی ندارند و تنها جنبۀ تصویری  ها دیالوگ گردند. برخی از این انیمیشن عرضه می

شود.  شود و پیام در مدت کوتاهی رسانده می دارند که در آنها نهایتاً یکی دو جمله رد و بدل می

های ساختاری  هاست که باید با محدودیت نمایش آننکته مهم دیگر در این محتواها، مدت 

های میزبانشان هماهنگ باشند؛ برای مثال اغلب ویدئوهای طنز اینستاگرامی، زیر یک  افزار نرم

ای  دقیقه هستند تا در یک پست بگنجند. البته جدیداً قابلیت قراردهی چند ویدئوی یک دقیقه

هنوز هم تولیدکنندگان محتوای مجازی، ترجیح  است، ولی کنار هم در اینستاگرام فراهم شده 

دلیل توجه به  تر نشود. این ویژگی، به کنند که از یکی دو دقیقه طوالنی دهند ویدئویی عرضه  می

ای پیدا های اجتماعی، امروزه اهمیت ویژه تر شدن شبکه حوصلۀ مخاطب است که با مصرفی

ها و مطبوعات  که بین طنزنویسی در وبالگهایی است  ترین تفاوت کرده است. این یکی از بزرگ

های  های اجتماعی امروزی وجود دارد؛ زیرا در شبکه در گذشته، و تولید محتوا در شبکه

روند و وقت زیادی برای مطالعۀ  های بعدی می اجتماعی، کاربران بعد از مدت کوتاهی، به پست

مسئله، نوعی پارادوکس را در ای، ندارند. این  یک پانویس یا تماشای یک ویدئوی چنددقیقه

کند؛ این محتوا باید در کنار انتقادی و سیاسی بودن، خصلت  ایجاد می طنز انتقادی مجازی 

کند؛ زیرا  بندی ایجاد می دسته کننده هم داشته باشد. همین موضوع، ابهامّاتی را در  سرگرم

کننده و حتی  سرگرم شدت در حال نزدیک شدن به محتوای امروزه اغلب محتوای انتقادی، به

است )برای مثال   ایجاد شده تجاری است؛ گویی نوعی وصلت بین انتقادی بودن و تجاری بودن 

هایی که بازدید باالی چند صد هزار نفر در  ها و انیمیشن کنندگان صوت تقریباً همۀ تولید

حات طنز کنند. مانند صف اینترنت دارند، از یک یا چند اسپانسر تجاری نیز استفاده می

کنند و همزمان خصلتی تجاری نیز  که محتوایی انتقادی عرضه می 2وی مز و تی 5رادیوقرمز

 ـکه بسیاری از محتوای تولید شده در آن خصلتی انتقادی  3دارند و صفحۀ طنز سوریلند

 کننده و تجاری نیز هست(. اجتماعی دارد و البته با بیش از سه میلیون دنبال کننده، سرگرم

شوند، در بسیاری از  یگر این است که محتواهای کوتاهی که در تلگرام منتشر مینکتۀ د

اند. برای مثال این یک پست بسیار کوتاه طنزآمیز انتقادی  موارد از شبکه توییتر وام گرفته شده
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اشاره به عدم قطع پروازهای شرکت ماهان از چین هنگام  در شبکۀ اجتماعی تلگرام است که 

سنگ از کنار زمین در آیندۀ نزدیک دارد:  نشر خبر امکان رد شدن شهابگسترش کرونا و 

این پیام در یک کانال  «آره. کنه می سنگ و سوار می ره شهاب االن هواپیمایی ماهان می»

دهد که ریشه در  زمانی آن نشان می  است، اما سنجش  باالی سی هزار بار دیده شده تلگرامی 

کند و دامنه نفوذ محتوای  ایفا می ها  نقش کاتالیزور را برای توییتیک توییت دارد. تلگرام گاهی 

های انتقادی ـ سیاسی نیز قابل  دهد. این نقش کاتالیزوری در توییت توییتری را افزایش می

 ردیابی است. 

 ـ طنز تجاری و هزل2

خی شود. در هزل، هدف فقط شو در این طنزها، دو زیرگروه هزل و محتوای تجاری مشاهده می

شود، اما در محتوای تجاری، هدف  است و در بسیاری از موارد حتی هدف تجاری هم دنبال نمی

دست آوردن پول با استفاده از ظرفیت حداکثری مخاطبان است. این هدف تنها اهداف این  به

شود. این نوع از محتوای  پسند حاصل می با حالتی عامه  باشد، زیرا در آن سرگرمی زیرگروه نمی

های  دهد. هر چند در برنامه آمیز، بیشترین حضور را در شبکه مجازی اینستاگرام ارائه میطنز

دیگر نیز قابل یافتن است، کارکردی که برنامۀ اینستاگرام برای تولیدکنندگان این نوع محتوا 

های خاص از این برنامه است. آنچه اینستاگرام  دارد، ارائه مخاطبین چند میلیونی با الگوریتم

دهد، نشان دادن محتوای مربوط به مخاطبان است؛ به این شکل که با تماشای یک  نجام میا

گیرند. چنین  ویدئو یا عکس با موضوعی خاص، تصاویر دیگری نیز در صف نمایش قرار می

اپ یا تلگرام وجود ندارد. این مسئله به افزایش تصاعدی  در برنامۀ واتس سیستمی 

در آن  کننده  زیرا برای تماشای یک محتوا، الزامی به داشتن دنبالانجامد؛  بازدیدکنندگان می

 صفحه وجود ندارد. 

ایرانی،  حسن ریوندی، طنز پرداز و استندآپ کمدین معروف   برای مثال صفحه اینستاگرامی

ایرانی چنین میزانی  کننده دارد. هیچ صفحۀ تلگرامی  در اینستاگرام باالی چهارده میلیون دنبال

های تلگرامی  نظیر برای کانال کم کننده را ندارد و حتی یک دهم این تعداد هم رقمی الاز دنب

کننده بودن یا انتقادی  بندی انواع طنز، نوعی از ابهام در سرگرم دسته است، اما اینجا نیز هنگام  

خود که   های اینستاگرامی آید. برای مثال حسن ریوندی در یکی از پست بودن محتوا پیش می

اند، شعری  است و نزدیک هشت میلیون نفر آن را دیده  ز قضا بعد از شیوع کرونا منتشر شدها
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ترین  سالی که گذشت سخت بیچاره شدیم / بدبخت»شود:  خواند که این چنین شروع می می

کننده است؟  آیا این محتوا خصلتی سیاسی دارد یا صرفاً سرگرم ...«کشور این قاره شدیم

های طنز در  بندی دسته خوبی در تمام  توان معیاری دقیق برای ان ترسیم کرد. این مسئله به نمی

بندی دقیقی بین انواع طنز و انواع  دسته طور که قبال گفته شد،  سراسر جهان وجود دارد. همان

تر، گاهی استفاده از انتقاد سرسری و بدون  تی با رویکردی بدبینانهمحتوا قابل تصور نیست. ح

ای را  کننده (، اما اگر امروزه مطالب سرگرم5349اند )غالمی،  عمق را مصداقی برای هزل دانسته

معنای اصیل و  هایی از نقد سیاسی دارند، مصداق هزل در نظر بگیریم، پس طنز به که رگه

های اجتماعی حضوری ندارد. بنابراین، ترجیح این مقاله پرهیز از  هانتقادی خود، چندان در شبک

 هایی است. بندی این چنین دسته

صفحات دیگری در اینستاگرام با مخاطبان میلیونی وجود دارند که کارکرد آنها نیز در  

معنای عام است. برای مثال صفحۀ جواد خواجوی نزدیک دو و نیم  اکثریت موارد انتشار طنز به

هایش، صداگذاری با لهجه مشهدی روی  پست کننده دارد و تقریباً تمامی لیون نفر دنبالمی

رسد، ولی با مطالعه  نظر می کننده به ویدئوهای مختلف است. در نگاه اوّل این محتوا صرفاً سرگرم

های  اشاره ها و برخی از ویدئوها،  ها، کم و بیش در برخی از پانویس محتوای این صداگذاری

اشاره در حدی نیست که بتوان محتوا را  شود، اما این قادی به وضعیت جامعه نیز دیده میانت

کدام از  است، هیچ  اشاره شده انتقادی ـ سیاسی نامید. هرچند در ویدئوها به بیماری کرونا نیز 

 اند.  اشارات، جنبه انتقادی نداشته 

پردازند و در آنها  وتاه میهمچنین است صفحات بسیاری که بیشتر به ساخت ویدئوهای ک

ها در  شود. این ( استفاده می5ویژه از ساخت ویدئو برای صداهای از پیش موجود )دابمسش به

ایران نیز، تغییر  ـ تجاری دارند و در هنگام بروز ویروس کرونا در   عمدۀ موارد، خاصیت سرگرمی

اده از ظرفیت اجتماعی مخاطبان کاربری خاصی ندادند؛ هرچند تعداد زیادی از این افراد با استف

 خود، اقدام به انتشار نکات بهداشتی و تالش برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کردند.

شود و با همان خنده  بندی، هزل است. هزل با یک خنده آغاز می دسته زیرگروه دیگر این 

صورت و قالب  توان به یهای اساسی هزل در تاریخ ادبیات فارسی م گیرد. از ویژگی نیز پایان می

کمتر هنری، تصویری تک وجهی و مقطعی، صمیمیت متوسط در گفتار و هدف قرار دادن 

(. هزل بیشتر یک شوخی است تا یک مطلب 5349قشرها عامه جامعه را بر شمرد )غالمی، 

                                                            
1 Dubsmash  
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آور، در بسیاری از موارد حتی هدفی برای جذب  منسجم و هدفمند. این گونه از محتوای خنده

طب و درآمد هم ندارد و صرفاً یک شوخی گذراست. ویژگی بارز دیگری که هزل دارد، عدم مخا

پایبندی به ادب و احترام رایج در جامعه است. معنی لغت عربی هزل در اصل مزاح و بیهوده 

 (.5381گویی است )اصالنی، 

حضور مسائل  شده، عنوان مشخصۀ هزل در باور افراد نهادینه هایی که به یکی دیگر از ویژگی

مربوط به جنسیت و روابط جنسی در هزل است. البته مطابق آنچه گفته شد، هزل قابل تقلیل 

هدفی را در بر  دار سطحی و بدون عمق و بی طور کلی هر مطلب خنده به امور جنسی نیست و به

های روزمره فضای مجازی مقداری  بندی و جداسازی هزل از سایر شوخی دسته گیرد.  می

، خاصیتی  و تصاویر اینستاگرامی  های تلگرامی ها، پست تر است. بسیاری از توییت ممکن

توان هزل نامید. برای  هدفی را می آمیز دارند. در مواجهه با کرونا، هر نوع رفتار بیهوده و بی هزل

ایران، یک آهنگ صداگذاری شده در شبکه اینستاگرام   مثال در ابتدای انتشار این ویروس در

بدیهی  «.آییم کرونا کرونا ما داریم می»: شد ار یافت که در آن این جمله به دفعات گفته میانتش

است که چنین محتوایی هدفی برای به فکر فرو بردن مخاطب یا حتی کسب در آمد و سرگرمی 

تواند  مدت و سطحی است که البته همین نوع شوخی نیز می ندارد، بلکه صرفاً یک شوخی کوتاه 

شناختی جامعه دارد مورد مطالعه قرار گیرد. در زمینۀ کرونا،  همیتی که در حیات رواناز حیث ا

های اجتماعی مورد مطالعۀ این پژوهش، مشاهده شد. برای  هایی از هزل در همۀ شبکه نمونه

من مشکلم با »است:   یک کانال، حدود هفده هزار بار دیده شده مثال این پست تلگرامی 

 «اش خونه هستن! ام؛ مشکل من اینه که بقیه هم همه اش خونه که همهقرنطینه این نیست 

توان آن را هزل  این محتوا خصلت تجاری یا انتقادی ندارد و صرفاً یک شوخی است و می

 مجازی نامید. 

فردا برای تنوع به دستم ماسک میزنم، »است که:   همچنین این پیام سی هزار بار دیده شده

 «به صورتم دستکش!

شود که  اشارات جنسی و فحش و زبان غیر معیار دیده می  های مجازی، بسیاری از هزلدر 

عنوان هزل است. ویدئوهایی  بندی آن محتوا به دسته این در بسیاری از موارد، شرطی کافی برای 

اشاراتی  در اینستاگرام هستندکه بعضاً بازدید چند صدهزار نفری دارند و در آنها با الفاظ و 

شود. همچنین  رف و حتی زننده، در مورد امور )برای مثال بیماری کرونا( صحبت مینامتعا
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آمیز، رکیک و بعضاً  های فارسی که بدون وجهۀ انتقادی، متضمن الفاظ توهین بسیاری از توییت

 گیرند. جنسی هستند، در طبقۀ هزل مجازی جای می

 شناسی طنز مجازی در در دوران گسترش ویروس کرونا سنخ

رسان تلگرام و  های پیام شناسی طنز در فضای مجازی، محتوای طنز در برنامه سنخ جهت

طور مشخص، با  های اجتماعی توییتر و اینستاگرام تحلیل شد. به اپ و همچنین شبکه واتس

معنای اخص آن در شبکۀ توییتر، برای این  های محتوای انتقادی و طنز به توجه به کثرت نمونه

اوّل از قابلیت جستجوی پیشرفتۀ توییتر استفاده شد. برای این منظور، بندی در وهلۀ  سنخ

هایی که اوّالً به زبان فارسی باشند، ثانیاً باالی هزار بار توسط دیگران پسندیده شده  توییت

باشند و ثالثاً در آنها از کلیدواژۀ کرونا استفاده شده باشد، مطالعه شدند. همچنین از محتوای 

های ارتباطی مانند تلگرام، واتزپ و اینستاگرام نیز، به مقتضای پژوهش،  بکهطنزآمیز سایر ش

رسانی شده در  عمل آمد. پس از آنکه حدود سیصد توییت و پیام هم گیری غیرتصادفی به نمونه

(، با روش تحلیل محتوا 5399ها )مربوط به بازۀ زمانی تعطیالت نوروزی سال  سایر برنامه

 های محتوایی مشاهده شد: ها، این سنخ ضامین طنزآمیز موجود در آنمطالعه شدند، در بین م

 اقتصادی روزمره-سنخ طنز سیاسی -1

طنز مورد مطالعه در این سنخ، سیاسی است و شامل انواع محتوای مربوط به اتفاقات و 

شود. محتوای طنز انتقادی اغلب نسبت به واکنش  تصمیمات روزمرۀ سیاسی ـ اقتصادی می

اشارۀ طنزآمیز به ظن تأخیر در اعالم و اقدام. محتوای طنز دربارۀ  دولت به گسترش کرونا با 

والن به کرونا و اعالم تعجب از زودتر بهبود یافتن مسئوالنی که اعالم ابتال اعالم ابتالی مسئ

های خارج از  باشند. محتوای انتقادی نسبت به اظهار نظر مسئولین در زمینه کردند، می

ویژه در  تخصص و بحث اینکه چه کسانی صالحیت دارند در مورد کرونا صحبت کنند )به

نسبت به پوشش خبری نواقص غرب در مقابله با ویروس توییتر( مشاهده شد. محتوای طنز 

کرونا نیز از این سنخ است. از نظر برخی کاربران، صدا و سیما بیش از حد به مشکالت در 

است، واکنش طنزآمیز   پردازد که این دستمایۀ طنز و شوخی در فضای مجازی شده غرب می

شروع شد که برخی مسئولین سابق و  ویژه هنگامی ایران به غرب نیز به به اعالم کمک رسانی

برخی از نهادها، از کمک به مستضعفین آمریکا سخن به میان آوردند. انتقاد از تالش دولت 

ویژه در توییتر( مشاهده شد. این موج از محتوای  برای مذاکره با غرب در دوران کرونا نیز )به
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گرا و در واکنش به  جریان اصولمند، بیشتر از سمت کاربرانی با گرایش به  آمیز و گله مزاح

های دولت دوازدهم برای مذاکره با غرب و امتیازگیری احتمالی در دوران گسترش  تالش

کرونا مشاهده شد. همچنین از سوی برخی کاربران، محتوای طنزآمیز انتقادی نسبت به 

یس که اعالم شد بور های بیگانه به اشتراک گذاشته شده است؛ هنگامی پوشش خبری شبکه

ویژه شبکه بی بی سی هدف نقد و  جانسون، نخست وزیر بریتانیا به کرونا مبتال شده، به

موضوع شوخی قرار گرفت؛ زیرا از دیدگاه برخی، نوع خبر رسانی این شبکه در قبال ابتالی 

ایران به کرونا، با نوع نگاه هنگام ابتالی مسئوالن بریتانیایی، متفاوت بود. همچنین   مسئوالن

های بعضاً  ای انتقادی نسبت به عملکرد کشور چین پس از گسترش کرونا با توییتمحتو

طنزآمیز، شیوۀ خبررسانی و همچنین در برخی موارد تقلبی بودن کاالهای کمکی و درمانی 

دهد. در این سنخ، گاهی موارد  ها فرستاده است را هدف قرار می که چین به سایر کشور

شود. برای مثال انتقاد  وع اصلی طنز، در آن محتوا گنجانده میسیاسی با ارتباط کمتر به موض

های مربوط به کرونا  از ماجرای اسقاط هواپیمای مسافربری اوکراینی در برخی از جوک

های معیشتی توزیع  ارتباط دیگر مانند بسته مشاهده شد، همچنین برخی مسائل سیاسی کم

. این محتوا گاهی در اصل بین این سنخ ها مشاهده شدند شده توسط دولت نیز در این جوک

کرونا شده مثل بسته »ای از این سنخ:  گیرد. نمونه و سنخ دوم )مذهبی و تابوشکن( قرار می

 «.گه نگرفتم پرسیم می گه همه گرفتند؛ از هرکس می معیشتی دولت؛ دولت می

ست که های کلی )حداقل در فضای مجازی( ا دهندۀ دغدغه تحلیل این سنخ محتوا، نشان

توان  های سیاسی مختلف، وجود دارند. در مرجع طنز این محتواها، می بین افراد با گرایش

های منتهی به شیوع بیماری را ردیابی کرد، برای  بسیاری از رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی سال

های معیشتی و اسقاط هواپیمای مسافربری اوکراینی از  طور که گفته شد، توزیع بسته مثال آن

 اند. این قبیل

 سنخ طنز مذهبی و تابوشکن -2

تفاوت این سنخ با سنخ پیشین، کلی بودن مسائل سیاسی در آن و اغلب مذهبی بودن ان با 

توجه به ماهیت دینی دولت و نظام سیاسی است. این دسته محتوا به مسائل روزمره سیاسی 

رخی از موارد، بیشتر از انتقاد، تر است و همچنین در ب تر و مبهم کند و انتقادش کلی ورود نمی

های عمدتاً هزل آمیز،  به هتک و هزل گرایش دارد. در جامعۀ مورد مطالعه، بیشتر این شوخی
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عنوان ماده ضد عفونی  مربوط به گسترش ویروس کرونا از شهر قم و همچنین استفاده از الکل به

میزان باالتر مرگ و میر بین  ایّام بوده است. همچنین )علی رغم ممنوعیت نوشیدن آن( در این

های سیاسی بین نسلی قرار گرفته بود. البته محتوای طنز و  سالمندان، دستمایۀ برخی شوخی

هزل با محوریت صرفاً مذهبی کمتر مشاهده شد و بیشتر حضور مذهب در طنز هم، مربوط به 

هنم فرستادند... پرونده زکریای رازی رو از ج»محتوای سیاسی کلی بود. نمونه از این سنخ: 

 «گرده بهشت! دادگاه تجدید نظر: احتماالً برمی

 سنخ طنز اجتماعی و ارتباطی -3

گردد. برای مثال در محتوای طنز  موضوع این گروه محتوا، به روابط بین افراد در جامعه بر می

نی های همگا اشاره به چالش  ایّام، بیشتر با های پرشمار مجازی در این  در واکنش به چالش

که در این مدت رایج شده بودند؛ مانند چالش عکس سیاه و سفید، طنز و جوک  اینستاگرامی

ایّام   تولید شده است. همچنین در محتوای انتقادی هجوآمیز نسبت به افرادی که قرنطینه را در

د( کر هایی که صدا و سیما با آنها می کرونا رعایت نکردند، این افراد )بیشتر تحت تأثیر مصاحبه

های مهم این سنخ، طنزهایی با  اند. یکی از دسته مورد تمسخر در فضای مجازی قرار گرفته

های دیگر نیز تولید  خصلت آموزشی است. این دسته محتوا، که در کشورهای دیگر و به زبان

آور، سعی دارد مسائل ضروری بهداشتی مانند آموزش شستن  شده، به زبانی طنزآمیز و خنده

و همچنین آموزش بهداشتی مربوط به دوران قرنطینه را به مخاطبان بیاموزد.  ها درست دست

تواند شامل گروه طنز  در محتوای طنز دوران کرونا، این سنخ از نظر اثرگذاری اجتماعی، می

های  های رعایت بهداشت(، طنز خنثی )مانند شوخی با چالش دوستانه )مانند پیام جامعه

 انند محتوای هزل مربوط به مردم قم( باشد. مجازی( و طنز ضداجتماعی )م

 پسند سنخ طنز عامه -4

هایی  این سنخ پرطرفدارترین سنخ محتوای طنزآمیز در فضای مجازی است و شامل جوک

ها، به اشتراک  رسان های اجتماعی و چه از طریق پیام شود که افراد چه از طریق شبکه می

گذارند. موضوعات این سنخ در محتوای طنز دوران کرونا، شامل محتوای طنز در مورد  می

ی در دوران قرنطینه و مزاح با نداشتن برنامه برای ماندن در خانه و نشین بیکاری به علت خانه

های پیشگیرانۀ وزارت بهداشت و شوخی  تحمل یکدیگر، محتوای طنزآمیز نسبت به پیامک

آمیز نسبت به خود ویروس  ها، محتوای هزل انگاری وزارت بهداشت در پیامک بیشتر با شخص
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ودن دورۀ بازگشت ویروس و عدم شناخت کافی از و شیوۀ گسترش آن مانند شوخی با مبهم ب

های مربوط به خود کرونا مستقیماً خود بیماری و وحشت از آن  شود. همچنین جوک آن می

عنوان جوک در شبکۀ اجتماعی  دهند، برای مثال این متن به را هدف شوخی خود قرار می

ف زنگ زد برای پول به چند نفر بدهکار بودم، طر»است:  شده  دست می اپ دست به واتس

گفتم من کرونا گرفتم تو خونه هستم خودتون بیاین بگیرین. همه شون پیام دادن پول 

 «.خوام حاللت! نمی

آمیز در  همچنین موارد شوخی با خانه ماندن تکرار قابل توجهی بین محتواهای مزاح

اندن را به شکلی دلیل خانه م ها داشته و از گالیه از بیکاری تا مسائل بین همسران به شبکه

معنی عام قابل مطالعه است. برای  کرده است که البته این در موضوع طنز به طنزآمیز بیان می

آموز: رختخواب را جمع کردیم،  معلم انشاء: تعطیالت عید را چگونه گذراندید؟ دانش»مثال: 

های  کمثالی از جو«. سفره را پهن کردیم، سفره را جمع کردیم، رختخواب را پهن کردیم

قدر زندگی مشترک آمادگی  ها: ما برای این گالیۀ جدید خانم»مربوط به زندگی زناشویی: 

 «.ره سر کار شب میادش! نداریم، به ما گفته بودن صبح می

دهندۀ  شناختی در تحلیل طنز، نشان گونه از محتوا با اتخاذ رویکرد روان تعداد باالی این

ینی طوالنی مدت و آثار اقتصادی و خانوادگی آن بین نش میزان باالی اضطراب حاصل از خانه

گیری مشخص سیاسی، اجتماعی یا  مردم در دوران گسترش ویروس کروناست. نبود جهت

 مذهبی، دلیلی برای مشمولیت یک محتوا در این سنخ از طنز است.

 ها تحلیل نمونه

های  رام( و محتوای شبکهاپ و تلگ ها )واتس رسان آن طور که از مقایسۀ محتوای مربوط به پیام

آید، درصد بیشتری از  بندی شد، برمی اجتماعی )به طور خاص توییتر( که در دو مرحله سنخ

شود که این از وجود  های روزمره می رسان شامل جوک های پیام محتوای مربوط به برنامه

توییتر به های مربوط به قرنطینه و بیماری قابل برداشت است. در  های متفاوتی از جوک سنخ

خورد، در  ها، درصد بیشتری از محتوای سیاسی ـ انتقادی به چشم می رسان نسبت این پیام

ها مضمر است و مستقیماً بیان  ها، در بیشتر موارد در جوک رسان حالی که این محتوا در پیام

ی ها آور و بعضاً خشم های اضطراب شود. با توجه به تالش این پژوهش برای یافتن دغدغه نمی

های اجتماعی  شده، بین شبکه بندی انجام موجود در ورای طنزهای مجازی، و با توجه به سنخ
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های متعددی را  اشتراکاتی مشاهده شد. طنز برای خنداندن افراد مکانیسم مختلف اختالفات و 

ۀ گردد، زمین ها( که باعث درک محتوای طنزآمیز می ها )فریم گیرد. یکی از انواع زمینه کار می به

اندوختۀ مشخصی از فرهنگ و اجتماعشان را در خاطر حفظ  مشترک فرهنگی است. مردم 

اندوخته باعث رمزگشایی محتوا  در هنگام برقراری ارتباط طنزآمیز، این (.Yus, 2010کنند ) می

های اجتماعی و فضای  هایی از طنز که در شبکه سنخ  شود. با مطالعۀ اجتماع مجموعه می

شناختی فروید به خنده و شوخی،  ی مشاهده شدند و با استفاده از رویکرد روانطور کل مجازی به

 کنند، دریافت.  های مردمی را که از این فضا برای ارتباط استفاده می توان بسیاری از دغدغه می

بنابراین، طبق اطالعات حاصله از این پژوهش، عمده موضوعاتی که ذهن کاربران را به خود 

شامل مسائل مربوط به الف( خود ویروس کرونا )بالتکلیفی از زمان تمام شدن مشغول کرده بود 

نشینی(، ب( مسائل سیاسی )بیشتر در دو گروه مشخص انتقادی  ها و شکایت از خانه قرنطینه

های داخلی و رویکرد انتقادی نسبت به  نسبت به مدیریت داخلی بحران و عملکرد رسانه

ایران(، ج( انتقاد و مزاح نسبت به سایر افراد جامعه  ی در قبالهای غرب رویکردهای غرب و رسانه

های مجازی پرشمار در این دوران( و د(  )انتقاد از عدم رعایت قرنطینه و مزاح با چالش

 شود. تر سیاسی و مسائل مربوط به مذهب می های مرتبط با مسائل کلی شوخی

 گیری نتیجه

اند اضطراب، هیجان یا حس دیگری باشد که از تو طنز حاکی از وجود یک انرژی است که می

ایران یک مجرای اصلی  این کانال، خود را به نمایش گذاشته است. فضای مجازی برای مردم 

بندی  ای گسترده دارد. در طبقه برای استفاده از محتوای طنزآمیز فراهم کرده است که استفاده

بندی صوری آن به محتوای دو گانۀ  تهدس انواع محتوای طنزآمیز، هرچند در این مقاله، از 

صورت طیفی  بندی به دسته استفاده شد، بهتر است این  ـ سرگرمی سیاسی ـ انتقادی و هزل

بندی  مدرن، نیازی به طبقه های پست اندیشه صورت گیرد؛ زیرا در قرن بیست و یکم و دوران 

کننده در برخی موارد  گرمموضوعات به سیاه و سفید و صفر و یک وجود ندارد. محتوای طنز سر

گیرد. این مسئله  آمیز به خود می انتقادی است و محتوای انتقادی در برخی موارد خصلتی هزل

 هایی، در هنگام بروز بیماری ناشی از ویروس کرونا نیز مطرح شد.  با ذکر مثال

نه گا همچنین از نظر اثرگذاری اجتماعی طنز در دوران بحرانی شیوع بیماری، خصلتی سه

کند و حتی آموزش پیشگیری از  مشاهده شد؛ گاهی طنز مفید است از آنجایی که سرگرم می
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خنداند، و گاهی نقشی ضد  دهد، گاهی خنثی است مانند جایی که فقط می بیماری را ارائه می

عنوان یک عامل بیرونی، به تحقیر یک شخص یا  مشارکتی و ضد ارتباطاتی دارد، جایی که به

شود نیز به  که طنز از نظر کارکرد اجتماعی خنثی تلقی می دازد. البته هنگامیپر یک قوم می

شناختی  نشاند، کارکردهایی قابل مطالعه در مقیاس روان خاطر استرس و هیجانی که فرو می

کند و  بخش پیدا می بخش و رهایی عنوان یک سازوکار دفاعی، گاهی حالتی آرامش دارد؛ زیرا به

 د از بار فشار روانی دوران بحران و بیماری بکاهد. توان رجوع به آن می

های اجتماعی مختلف برای محتوای  نکتۀ دیگری که مشاهده شد نقش کاتالیزوری شبکه

شود و ممکن است چند صد مخاطب داشته باشد،  هم بود. برای مثال آنچه در توییتر تولید می

تواند با  رسد و حتی می زار نفری میبه مخاطب چند صد ه های تلگرامی  با قرارگیری در کانال

ها، به  و رفتن در بطن کالم کمدین  های اینستاگرامی عنوان محتوای شوخی قرارگیری به

 مخاطب میلیونی برسد. 

های دیگر تفاوت  است که با شبکه  هر شبکه اجتماعی، زبان مخصوص خود را تولید کرده

های  های انتقادی و صداگذاری ی، انیمیشنطور تخمین دارد. در هنگام شیوع ویروس کرونا، به

آمیز از توییتر، و ترکیبی از همۀ این  های کوتاه گاهی هزل کننده از اینستاگرام، متن سرگرم

است. محتوای توییتری بعضاً  اشتراک رسیده  به  های تلگرامی  محتواهای مختلف از طریق کانال

شود و در  نیز دیده می  های خانوادگی ، جوکاپ های تلگرام و واتس تند و گزنده است و در شبکه

 اینستاگرام از نظر بازدید، بیشتر محتوای تجاری غلبه دارد.

های ارتباطی مردم، از طرفی به هیجانات روز  میزان حضور این مطالب در محاورات و پیام

موجب گسترش یک بیماری مسری در جامعه بستگی دارد )مانند محتوای مربوط به  به

های انتقادی از رفتار سایر شهروندان و حتی  ینی و شوخی با خود ویروس کرونا و پیامنش خانه

دهد( و  طنزهای سیاسی که صرفاً رفتار دولت در قبال کرونا را مورد انتقاد یا بازخواست قرار می

ایّام در ذهن افراد  تر است که طی گذر  دهندۀ برخی موضوعات دیرین از طرف دیگر، نشان

کند. این نگاه که حاصل استفاده از نظریات فروید  شده و از مجرای طنز، خود را ابراز می انباشته 

ها و  و روانکاوان متأخرتر است، نوعی از انباشت انرژی و اضطراب را دلیل بسیاری از خنده

گیرد که  تر برای بیان مطالبی در نظر می داند. همچنین طنز را محیطی امن آور می سخنان خنده

ندرت قابلیت یا فضای گفته شدن دارند. این دسته از محتوا در  سختی و به لت عادی، بهدر حا

تر سیاسی )مانند  های کلی های مرتبط با مذهب و شوخی پژوهش حاضر، بیشتر شامل شوخی
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های بین نسلی( هستند. برای مثال محتوای طنزی که گسترش بیماری از شهر قم  شوخی

ستفاده از الکل برای ضدعفونی کردن در این دوران را با کنایه به عنوان یک شهر مذهبی، و ا به

های مسن  دهد، یا محتوایی که به مرگ و میر افراد نسل ممنوعیت نوشیدن الکل، هدف قرار می

و انرژی   اشاره دارد، حاکی از وجود دغدغه ویژه شکاف سیاسی(  کشور و شکاف بین نسلی )به

ای  تواند هربار، مجرای تازه ران گسترش کرونا نیست و میناخودآگاهی است که محدود به دو

 برای ابراز وجود پیدا کند. 
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