واسازی گفتمانی در بستر جوکهای کرونایی
مطالعه موردی :جوکهای پیرامون پزشکی عامیانه
(تاريخ دريافت ،1411/8/1 :تاريخ پذيرش)1411/11/01 :

علیرضا رعیت حسنآبادی
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چکیده
در سالهای اخیر ،لطیفه يا جوک همراه همیشگی ايرانیان در مواجهه با حوادث مختلف اجتمـاعی
بوده است .ايرانیان به طرزی شگفتآور با جوکسازی ،لطیفهبازی و ايجاد فضای شاد ،بـه وقـايع
مهم اطراف خود واکنش نشان دادهاند .يکی از اين حوادث مهم و تأثیرگذار ،شیوع ويروس کرونا
بوده که سبک زندگی مردم جهان را تغییر داده و دستمايۀ طنزپردازی ايرانیان قرار گرفته اسـت .از
زمان شیوع اين ويروس (اسفند  )1018تاکنون ،همزمان با تغییر و تحوالت رخدادهای مـرتب بـا
کرونا ،جوکها و لطیفههای متناسب با اين تحوالت در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
در مقاله حاضر ،ضمن بازتاب باورهای عامیانه در اين جوکها با روش تحلیل محتوا ،سـوژههـای
فرهنگ عامه در اين بستر مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیـل گفتمـان الکـال و
موفه ،متن جوکها تحلیل شدهاند .نتايج پژوهش نشان میدهد که مداوای عامیانه و مسائل مربـو
به آن ،مسائل مربو به آيینهای نوروزی و ضربالمثلهای عامه به ترتیب ،بیشترين بازتاب را در
اين جوکها داشتهاند و جوکهای مرتب با پزشکی عامیانه ،بـه حاشـیه رانـدن گفتمـان پزشـکی
عامیانه را از سوی معتقدان به پزشکی مدرن رقم زده است.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان ،واسازی ،فرهنگعامه ،کرونا ،لطیفه و جوک ،پزشکی عامیانه،
پزشکی مدرن.

 .2پژوهشگر پسادکترای زبان و ادبیات فارسی .دانشگاه تربی

مدرس تهران .رایانامه:

Ali_rayat2005@yahoo.com
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 .1مقدمه
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جوک یا لطیفه یکی از زیرمجموعههای ادبیتات داستتانی است
ساختارهای گوناگون تولید و ساخته می شود .وضتعی

کته در شتکلهتا و

فرهنگتی ،اجتمتاعی و سیاستی

امروز ،لطیفه را ج انوا غالب ادب عامته و ادب شتفاهی قترار داده است

گجعفتری

قنواتی . 2833 ،اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ عامه ،مشحون از لطیفههتای متنتو و
گستردهای اس

که سینهبهسینه ،نقل و در این اسناد ثب

و درج شدهاند .از سوی دیگتر

شوخطبعی و لطیفهگویی یکی از خصل های اخالقی ایرانیانی اس

که در هر زمان ،بتا

به روز کردن اطالعات خود و بتر استاس وقتایع و رختدادها ،بته تولیتد و نشتر لطیفته
پرداختهاند.
شیو ویروس کرونا ،شاید مهمترین رخداد اجتماعی دو سال اخیتر در جهتان بتوده
اس  .مسئلهای که تمامی مردم جهان را تح

تأثیر خود قرار داد و موجب تغییر ستبک

زندگی آنان شد .برخی از این تغییرات ،مثب

و برخی دیگر منفی بتودهانتد .بتاال رفتتن

سطح بهداش

عمومی جامعه ،باال رفتن می ان دانتش الکترونیکتی شتهروندان« ،کتاهش

آلودگی هوا از طریق کاهش آالیندههایی مانند کرات معلق بتا قطتر  1/5و  20میکترون،
اکسیدهای نیتروژن ،گ ، CO2کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،کاهش آلودگی رودخانته
و دریاها ،کاهش آلودگی صوتی ،کاهش مصرف سوخ هتای فستیلی و ترمیمتی نقتاط
گردشگری اکولوژیکی و اثرات مثب

بر ثیات وثش ،کاهش ثجم پستماندهای جامتد

شتتهری و عمتتومی» گثجتتازی و همکتتاران 2833 ،در ستتیویکلیکا ،از جملتته مصتتادیق
تأثیرات مثب

این اتفاق و از سوی دیگتر ،کتاهش روابت ختانوادگی ،کتمرنتگ شتدن

آیینهای قومی مذهبی ،لطمات اقتصادی جبرانناپذیر ،تعطیلتی بنگتاههتای کستبوکتار
کوچک ،باال رفتتن میت ان استترس در جامعته ،افت ایش بیمتاریهتای روانتی ،افت ایش
بیماریهای پوستی ناشی از استفادة بیشازثد از مواد ضدعفونیکننتده« ،افت ایش تولیتد
پسماندهای خانگی و بیمارستانی ،اف ایش مصرف پالستتیک و متواد یتک بارمصترف و
کاهش بازیاف

پسماند» گملکیان 78 :2833 ،نمونههایی از اثرات منفتی آن بتر زنتدگی

بشر امروزی بوده اس .
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در ایران از ابتدای شیو کرونا در اسفند  2833تاکنون ،این مستئله یکتی از مباثت
اصلی گفتگوهای روزمرة مردم ،اخبار رسمی و غیررسمی و مطالتب صتفحات مختلتف
میدهد که هر بار ،با پخش خبری جدید و دس

اول دربارة کرونا ،متردم بتهسترع

بهشتاب ،در فضاهای متفاوت فرهنگی و اجتماعی نسب

و

به آن واکنش نشان دادهاند.

جوکسازی و انتشار فایلهای صوتی و تصویری طن  ،یکی از واکتنشهتای جالتب
به رخدادهای کرونایی بوده اس

توجه مردم نسب

که البته در جامع کنتونی متا امتری

سابقهدار محسوب میشود .پتیش از کرونتا نیت جامعت ایرانتی ،بتهخصتوص از زمتان
گسترش شبکههای اجتماعی ،در موقعی های مختلف بته جتوکستازی دربتارة وقتایع
مختلف پرداخته بودند .سیل فروردین  ،2833زل ل کرمانشاه ،فاجع منا و ...نمونههتایی
از این وقایع و فجتایع بودنتد کته ایرانیتان بتا جتوکستازی و ایجتاد فضتایی طنت بته
استقبالشان رفتند .از این جوکها که پس از بروز یک ثادثه طبیعی یتا غیرطبیعتی و یتا
فاجعه رسانه ای شده بروز می کنند ،با عنوان «جوکهتای فاجعته» نتام بترده متیشتود».
گپارسائیان 137 :2833 ،برای مثال ،چندین مورد طنت دربتارة فاجعت کشتتی تایتانیتک
دیده شده اس

گ Chovanec, 2019که نشان میدهد جوکسازی نسب

بته فجتایع در

سایر کشورها نی سابقه داشته اس .
 .2پیشینۀ پژوهش

دربارة مسئل پژوهش کنونی؛ هیچ پژوهش دیگری انجام نشده اس

اما مقالتهای بتا

عنوان کرونا و ایران :تحلیل مضمون جوک های کرونایی در ایران ،نوشتت محمدثستین
شعاعی تا ثدی ج

ادبیات متروری پتژوهش قترار متیگیترد .ایتن مقالته کته دربتاره

جوکهای کرونایی تألیف شده ،هیچ اشارهای به فرهنتگ عامته نکترده و تنهتا از ثیت
زمینته و بستتر کتتار ،ن دیتک بتته موضتو پتژوهش کنتتونی بتوده است

در ایتن مقالتته

دستهبندیهای پنجگانهای از تمام جوکهای کرونایی ارائه شده که در نو ختود جالتب
اس  .در چکیدة آن آمده شده اس  :یافتههای پتژوهش کته متیتتوان آنهتا را بازنمتای
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اجتماعی بوده اس  .مطالعه و بررسی تتاریخ  10ماهت اخیتر و زنتدگی ایرانیتان نشتان

48فصلنامه فرهنگ مردم ايران

خوانش ایرانیان از وضعی

کنونیشان دانس  ،نشان میدهد کته محتتوای جتوکهتای

کرونایی در پنج مقوله فراگیر شامل «جوک های انتقادی ،جوک های مرتب بتا ختانواده و
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جنسی  ،جوک های ناظر بته ستطح فتردی ،جتوک هتای راجتع بته ثتوزه اجتمتاعی و
جوک های ملیتی» جای میگیرند .چنان که پیداس  ،مجمو مقوالت این تحلیل که نشان
از تغییر پارادایمی مضامین جوکها از جنسی

به انتقتاد دارد ،عتالوه بتر بیتان اهمیت

پرداختن به مطالعات فرهنگی ت اجتماعی جوکها همسو با رصد و فهم خوانش جامعه،
ضرورت برنامهری ی برای پاسخگویی بیانی و عملی به این ختوانشهتا را بتیش ازپتیش
روشن میسازد .گشعاعی172 :2833 ،
دربارة ارتباط میان جوک و فرهنگ عامه در منابع غیرفارسی نی مطالعات بیشتماری
که البته پیشین پژوهش کنونی به ثساب نمیآید .برای مثال ،مقالت

صورت گرفته اس
2

فرهنگ عامه و طن که به بررسی طن هتای عامیانت منتاطق اروپتایی ماننتد ایرلنتد و ...
پرداخته و افسانههای قدیمی طن آمی را بررسی کرده اس (Ettlinger,1944: 75-78) .

 .3روش پژوهش

در این پژوهش برای بررسی جوکها و مطالب طن مرتب با کرونا ،از منابع اینترنتی
استفاده شده اس  .جوکها و فایلهای تصویری از کانالهای تلگرامی پرمخاطب جوک
و لطیفه گکانال جوکستتان  ،جستتجو در گوگتل گعبتارتهتای جتوک هتای کرونتایی،
لطیفه های کرونایی ،مطالب طنت کرونتایی و ...و اینستتاگرام گجستتجوی پست هتا بتا
هشتگ #کرونا_خنده#،طن _کرونا#کرونا_طن و ...جمع آوری شدهاند .جامعت آمتاری

پژوهش کنونی را تمامی جوکهای مرتب با کرونا تشکیل میدهند به ایتن ترتیتب کته
در مجمو  1000جوک متنی 85 ،فیلم ویدئویی کوتاه گزیر  5دقیقه و  800تصویر طن
مرتب با کرونا گبهصورت کلی جمعآوری شدهاند .پس از جمعآوری نی آن تعتداد کته
مرتب با فرهنگ عامه بودهاند و نشانه هایی از فرهنگ عامه و مؤلفتههتای آن داشتتهانتد
گ 200جوک مستقل و غیرتکراری دسته بندی و تحلیل شدهاند .شتایان ککتر است

کته

1. satire and folklore
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پان ده درصد جوکها تکراری بودهاند و پتنج درصتد نیت بته دلیتل محتتوای مبتتذل از
بررسی و تحلیل خارج شدهاند .در واقع میتوان گف

جامع آمتاری پتژوهش کنتونی،

که به روش سرشماری انتخاب شدهاند به عبارت دیگر ،جتوکهتای مترتب  ،تتکتتک
انتخاب و جدا شدهاند.
پس از دستهبندی و تحلیل محتوایی جوکها ،تحلیتل گفتمتان جتوکهتای مترتب بتا

روش تحلیلی الکال و موفه 2مدنظر بوده اس  .این روش در بررسی دوره ای تتاریخی کته
در آن ،گفتمان هایی جانشین گفتمان دیگر شده اند یا تقابتل داشتتهانتد کارآمتد است  .بته
عبارت دیگر فرود و فرازهای رخدادهای کرونایی مرتب با پ شکی با روش تحلیلی الکتال
و موفه قابل بررسی اس « .تحلیل الکال و موفه نشتان متی دهتد کته چگونته گفتمتانی در
جامعه به عنوان گفتمان مسل مطرح می شود و چگونه گفتمانی دیگر بتا واستازی عناصتر
گفتمانی و ایجاد میدان گفتمانی ،گفتمان مسل را به ثاشیه متیبترد و ختود جانشتین آن
میشود» گیورگنسن و فیلیپس . 57 :2833 ،با استفاده از این نظریه ،جوکهایی که در آنهتا
به ثاشیه راندن گفتمان رقیب مشهود و واضح بوده ،جدا و تحلیل شدهاند.
نمونهای از کدگذاری جوکها و مطالب کرونایی در جدول  2آمده اس :
جدول  .1نحوۀ کدگذاری و دستهبندی دادهها

محتوا

مؤلفۀ فرهنگ

حاشیهرانی

عامه

رقیب

برای درمان کرونا از روغنن بنفشنه اسنتفاده کنردم .بنه

ارجاع به طبابت

نظرتون سر چند هزار کیلومتر باید روغن رو عوض کنم؟

و پزشکی عامیانه

دارد

حرمت عطسه هم از بین رفته ،قبالً عطسه میکردی 01
نفر میگفتن عافیت باشه ،االن عطسه می کنی منیگنن

باورهای عامیانه

ندارد

زهر مااااار جلو اون دهن گنده تو بگیر!

1. laclau and mouffe
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کلی جوکهای کرونایی و نمون آماری جوکهای مرتب با فرهنگ عامه را دربرمیگیرد
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 .4بحث و بررسی
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1ـ .4کرونا و فرهنگ عامه
از ابتدای شیو کرونا ،رابط این پدیده با فرهنگ عامه ،رابطهای دوسویه و دوطرفته
بوده اس  .از سویی ،اصطالثات زیادی در فرهنگعام مردم دنیا رواج یاف
در واژه کرونا داش

که ریشته

و برگرفته از رخدادهای مرتب با آن بود .گنمتودار  2بترای مثتال،

در فرهنگعام امریکتا واژة  Covidiotکته متیتتوان آن را کرونتادان گترکیتب دو واژه
 covidبه معنی کرونا و  idiotبه معنی نادان و سفیه و اثمق ترجمه کرد ،رواج یافت .
در فرهنگ لغ

آنالیتن «اوربتن دیکشتنری» نیت کته گتاه از زبتان طنت بترای معرفتی

اصطالثات زبان عامه انگلیسی بهتره متی بترد ،واژة « »Covidiotبتا ککتر ارتبتاطش بته
بیماری کوویدت 23چنین تعریف می شود :کسی که به هشدارهای مربوط بته بهداشت
سالم

و

عمومی بیتوجه اس »« .آنکه با انبار کردن کاالهتا نمتیگتذارد بته همستایهاش

چی ی برسد ».در ککر نمونههایی از کاربرد این واژه آمده اس « :آن کرونادان رو دیدی،
رفته  800بسته دستمال توال
گسای

خریده»« ،آن کرونادان هر کی رو میبینته بغتل متیکنته».

اوربن دیکشنری 1010 ،بهعنوان نمونههایی از زبتان فارستی هتم متیتتوان بته

موارد زیر اشاره کرد.
غرونا :صفتی برای کسی که بسیار غرغر میکند.
ثاجیویروس :بر وزن ثاجی فیروز؛ فردی که مانند ویروس در کار انتشار ویرانی و
تخریب اس .
دکتر کوویدیفر :فتردی کته ماننتد متخصصتان و مهمانتان برنامتههتای رادیتویی و
تلوی یونی مدام دربارة کرونا صحب

میکند و هشدار میدهد.

از سوی دیگر ،بسیاری از اصطالثات ،ضربالمثلها و مؤلفههای مربوط به فرهنتگ
عامه ،در متنهای مرتب با کرونا بازتولید شتدهانتد و در بستیاری از تبلیغتات بهداشتتی
جهانی مربوط به کرونا و توصیههای علمی ،عناصر و مؤلفههای فرهنتگ عامته بته کتار
رفتهاند .در ایران نی این مورد به تواتر دیده و مشاهده شده اس  .بترای مثتال ،تصتویر
شمارة  2که در اواخر آکر ماه  2833به مناسب

ن دیک بودن شب یلتدا ،در شتبکههتای
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اجتماعی منتشر شد ،از ضربالمثل «مهمان ثبیب خداست » و نقتی

آن ،دعتوت بته

خانهنشینی و دوری از دورهمی استفاده کرده اس  .همچنان که تصویر  1نی بته همتین
بهره برده اس  .نمونههای این ارجا به فرهنگ عامه بسیار زیاد و در ثد تواتر اس .
نمودار  .1رابطۀ دوسویۀ کرونا و فرهنگعامه

بازتولید مؤلفههای فرهنگ عامه

فرهنگ عامه

کرونا
رواج اصطالثات جدید

تصویر  .1یلدای کرونایی
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منظور در ایام نوروز  2833از ثاجیفیروز ،یکی از شخصی هتای آیتینهتای نتوروزی
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تصویر  .2نوروز کرونایی

2ـ .4گفتمانهای رقیب مرتب با کرونا
در دورة شیو کرونا ،به سبب مرجع قرار گرفتن پ شکان و درگیتر شتدن متردم بتا
مسائل پ شکی ،بیمارستان ،دارو و داروخانه ،گفتمانهای پ شکی در جامعه مورد توجته
قرار گرف

و تقریباً بیشتر از سایر انوا گفتمان گگفتمانهای اقتصادی ،فرهنگی و ...در

میان مردم رایج و مسل شد .از میان گفتمانهای پ شکی دو دسته ،در جامعه بهوضتوح
فعالی

داشتند که با شیو کرونا فعالیتشان بیشتر شد .گفتمان نخس  ،گفتمتان پ شتکی

دانشگاهی و علممحور بود که گروههای منتسب و معتقد به آن ،در این دوران مرجتع و
رفرنس قرار گرفتند .پ شکان و متخصصان ریه و بیمتاریهتای تنفستی ،همگتی تتالش
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داشتهاند عناصر گفتمتانی ختود را در جامعته گستترش دهنتد و بتا تتالش و کوششتی
وصفناپذیر به مقابله با ویروس کرونا بپردازند .گفتمان دوم معتقدان به پ شکی عامیانته
گسترش طب سنتی داشتند اما شیو کرونا و پیشنهادهای گاه عجیبوغریتب برختی از
منتسبان به آنها ،ایتدههتا و نظریتاتشتان را در جامعته گستترش داد .در ابتتدای کرونتا
تجوی های مرتب با هر دو گفتمان بهشتدت در جامعته متورد توجته قترار گرفت

و از

سویی ،در بیمارستانها ،مطبها و درمانگاهها ثضور بیامان متردم مشتاهده متیشتد و
عدهای اقدام به تبلیغ و توصیههایی برای درمان و مصونی

از بیماری در فضای مجازی

و گاه در رسانه ملی میکردند .این
توصیهها با نام طب سنتی و طتب
اسالمی ترویج میشد و معتدودی
از آنها در دسته درمانهای طبیعتی
قرار میگرف  .بررسیهتای یکتی
از مطالعتتات صتتورت گرفتتته در
ایران نشان داده اس
 30درصد افراد شترک

که بتیش از
کننتده در

پژوهش ،ایتن توصتیه هتا را بتاور
داشتهانتد؛ امتا بتا ادامت شتیو و
گسترش ویروس کرونا بتین ایتن
دو گروه ،تقتابلی گفتمتانی اتفتاق
افتتتاد .آتتتش زدن کتتتاب پ شتتکی
هریسون از سوی آی اهلل تبری یان
و اعتتترا

هتتای دانشتتکده علتتوم

سند  .1واکنش انجمن علمی طب سنتی به

پ شکی به این رختداد ،نمونتهای از

درخواست حذف طب سنتی از دروس

ایتتن تقابتتلهتتای گفتمتتانی استت .

پزشکی
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و طباب

سنتی بودند کته پتیش از کرونتا نیت فعالیت هتای متعتددی در راه توستعه و
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پیشنهاد استفاده از پنب آغشته به روغن بنفشته و مالیتدن آن بته مقعتد ،پیشتنهاد بستیار
عجیب وی بود که دیگربار نامش را در رأس اخبار و مطالب مرتب با کرونا قترار داد و
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اعترا

های شدیداللحنی را از سوی پ شکان و متخصصان به دنبتال داشت  .در مثتالی

دیگر میتوان به نامهنگاری برای ثذف طب سنتی از دروس دورة پ شتکی اشتاره کترد
که با واکنش هواداران طب سنتی مواجه شد .هم مان با انتشار نامهای از سوی برختی از
اعضای انجمنهای علمی کشور مبنی بر کاربرد نداشتن طب سنتی به عنوان یتک دانتش
مستقل و ثذف آن از دروس دوره آموزشتی پ شتکی عمتومی ،دکتتر عبتداهلل بهرامتی،
رئیس انجمن طب سنتی با انتشار نامهای خطاب به رئتیس مجمتع انجمتن هتای علمتی
گروه پ شکی ایران ،خواستار ایجاد بستری مناسب برای گفتمتانستازی علمتی در ایتن
زمینه شد .گسند 2
0ـ .4مسئلۀ پژوهش :جوکهای کرونايی؛ بستر واسازی گفتمان رقیب
مطالع جوکها و مشاهدة فایل های تصویری و ویدئویی طن مرتب با کرونتا نشتان
میدهد که در بسیاری از آنها ،ارجا به فرهنگ عام ایتران دیتده متیشتود .ارجتا بته
ضربالمثلهای فارسی ،داستانهای عامه ،رخدادهای آیینی ،بازیهای بومی و محلتی و
مسائل مربوط به پ شکی عامیانه؛ اما در این میان ،جوکسازی دربارة مسائل مربتوط بته
پ شکی عامیانه ،بسیار بیشتر از دیگر مؤلفههای فرهنگ عامه ،بتوده است

همچنتان کته

فیلمها و کلی های بیشماری در خصوص این موضو منتشر شده اس  .فرضیه اصلی
پژوهش ثاضر این اس

که به نظر میرسد بر اساس روش تحلیل گفتمانی الکالوموفه،

جوکسازی یکی از راههای گفتمان هواداران پ شکی رسمی و دانشگاهی برای واستازی
عناصر گفتمان رقیب گپ شکی سنتی است  .بته ایتن معنتا کته جتوکهتا و فایتلهتای
تصویری مرتب با پ شکی عامیانه ،با آنکه فیالبداهه و در کمتترین زمتان ممکتن بترای
سرگرمی ،خنده و شادی ساخته شدهاند ،در بطن خود ،عملی گفتمانی در راه تخریتب و
به ثاشیه راندن گفتمان رقیباند.
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4ـ .4حاشیهرانی گفتمان رقیب
«الکال و موفه بتا استتفاده از بتازخوانی و ساختارشتکنی نظریتههتای متفکرانتی ماننتد

نظریه گفتمان خود را در سال  2335در کتابی با عنوان هژمونی و استتراتژی سوسیالیستتی
بس دادند .هدف این کتاب ،ارائه تحلیلی جدید از جامعه سرمایهداری صتنعتی معاصتر و
راهبتتردی مناستتب بتترای چت بحتترانزده اروپاست و ماهی ت ضتتد کاپیتالیستتتی دارد».
گصدرایی و صادقی 273 :2837 ،این دو در نظری خود ،اصطالثاتی را تعریف کتردهانتد
که تاکنون در کتابها و پژوهشهای مرتب با تحلیل گفتمان ،بارهتا تعریتف و بتازتعریف
شدهاند و تعریف دوبتارة آنهتا در ایتن مقالته ،کتاری عبت  ،بیهتوده و غیرعلمتی است .
اصطالثاتی چون گفتمان ،مفصلبندی ،دال و متدلول ،دال مرکت ی ،دال شتناور ،عناصتر،
وقتهها ،7ثوزه گفتمان گونگی ،بیقراری ،ازجاشدگی ،ضدی  ،غیری  ،برجستتهستازی و

ثاشیهرانی که از این میان ،اصطالح برجستهسازی و ثاشیهرانی در کار تحلیتل جتوکهتا
مورد تأکیتد بتوده است « .مفهتوم غیریت در کات ختود بتا مفتاهیم «برجستتهستازی» و
«ثاشیهرانی» همراه اس  .گفتمانها بتا استتفاده از برجستتهستازی و ثاشتیهرانتی ستعی
می کنند تا نقاط قوّت خود را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را پنهان کنند و برعکس،
نقتتاط قتوّت غیتتر یتتا دشتتمن را بتته ثاشتتیه راننتتد و نقتتاط ضتتعف او را برجستتته کننتتد.
درهرصورت ،برجستهسازی و ثاشیهرانتی ،ستازوکاری بترای تقویت ختود و تضتعیف
دیگری یا غیر هستند و گفتمانهتا از شتیوههتای مختلفتی بترای برجستتهستازی ختود و
ثاشیهرانی رقیب استفاده میکنند که دو چهره نرماف اری و سخ افت اری دارنتد و بیتانگر
نرماف ارها و سخ اف ارهای قدرت هستند .برجستهسازی و ثاشیهرانیهای نرمافت اری در
قالب زبان نمود پیتدا متیکنتد و برجستتهستازی و ثاشتیهرانتیهتای ستخ افت اری بته
1. Ferdinand de saussur
2. Antonio Gramsci
3. Foucault paul Michel
4. Louis pierre Althusser
5. Jacques Derrida
 .7ابعاد
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سوسور  ،گرامشی  ،فوکو  ،ساختارگرایی آلتوستر  ،پساستاختارگرایی دریتدا و دیگتران
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صورتهای مختلفی چون توقیف ،ثبس ،اعدام ،تترور ،تظتاهرات خیابتانی و ماننتد آنهتا
نمود مییابد» .گسلطانی 228 :2838 ،ت 221
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بررسی اولی جوکها و فایلهای طن مرتب با کرونتا ،دستتهبنتدیهتایی را از نظتر
ارجا به فرهنگ عامه برای ما مشخص کرد .بته طترزی جالتب ،ارجتا بته پ شتکی و
طباب

عامیانه اصلیترین محتوای طن بود .دستهبندیهای زیر با ککر نمونههایی از ایتن

جوکها در ادامه آمده اس .
5ـ .4ضربالمثلهای عامیانه
در دورة شیو کرونا ،ضربالمثلها و امثالوثکتم بستیاری بتا توجته بته اتفاقتات
رخداده ،به فراخور ثال بازتولید شدند .به عبارت دیگر ،نسخه کرونایی ضربالمثلهای
قدیمی در این دوران از سوی ایرانیان ستاخته شتد .بترای مثتال ،ماجراهتای مترتب بتا
ساخ واکسن ایرانی برک  ،ضربالمثلهایی را که در آنها به واژه برکت اشتاره شتده
بود ،بازتولید کرد .همچنین نو نامگذاری ایتن واکستن کته کتووایران برکت خوانتده
میشد ،تمسخر بسیاری از کاربران اینترنتی را به همراه داش  .ازجمله ضربالمثلهتای
پرتکرار در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بتتده ثتتاال کتته برک ت

«یتتک عمتتر م تیگفتیتتد ختتدا برک ت
نمکنشناسها!» اشاره به واکسن ایرانی برک

داده متتیگیتتد فتتای ر

و واکسن انگلیسی فای ر و ثال و هوایی
که در زمان تولید واکسنهتای ختارجی در ایتران ،بترای خریتد واکستن از کشتورهای
اروپایی وجود داش .

شیوه جدید قسم خوردن مردم :دس را روی بازویی که واکس زدند متیگذارنتد و
میگویند به همین برک قسم .عبارتی که به زبان د «به همین برک قسم» اشاره دارد.
در این دوران البته انتقادهایی هم نسب به روند علمتی تولیتد واکستن برکت شتنیده
میشد .همچنین کمبود دوز دوم واکسن کرونا و برخی معضتالت در تتأمین آن ،فرصتتی
شد تا شرک های داخلی ،بدون توجه به اهمی سالم جامعه و بتدون در نظتر گترفتن
عواقب کار ،تقاضای مصرانهای برای اخذ مجوز اضطراری استفاده از واکسنهتای تولیتدی
خود در سطح جامعه داشته باشند .اقدامی که درنهای به ثمتر رستید و موجتب شتد کته
مجوز مصرف واکسن کوو ایران برک در ایتران صتادر شتود .همتین موضتو دستتمایه
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6ـ .4نوروز و آيینهای نوروزی و مؤلفههای فرهنگی مرتب
با توجه به تقارن ماههای اولی شیو کرونا با نوروز ،آیینهای نوروزی هم تح تتأثیر ایتن
ویروس تغییر کرد و متحول شد .برنامههای دیدوبازدید نوروزی بته محتاق رفت و ستفرهای
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طن های مکتوب و تصویری قرار گرف  .لطیف «از تو برک به ستم ختدا ثرکت » .بتا
توجه به همین شرای و در همین اوضا در جامعه پخش شد که برگرفته از ضتربالمثتل
از تو ثرک از خدا برک  ،کنایهای به باال بودن می ان مرگومیر کسانی داش که واکسن
برک ت ریق کرده بودند .در واقع ،این به سم خدا ثرک که مقلوب ضربالمثتل یتاد
شده اس  ،اشاره به همین مرگومیرها و بیتأثیر بتودن واکستن برکت در زمتان یادشتده
داش .
اما فارغ از بح واکسن ،از دیگتر ضتربالمثتلهتای کرونتایی کته در جتوکهتا و
لطیفهها بازتاب داده شد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«دیگه ما ایرانیا باید ضربالمثل خفاش نختورده و کرونتا گرفتته رو جتایگ ین آش
نخورده و دهن سوخته کنیم»
این ضربالمثل به سرمنشأ ویروس کرونا که همان سوپ خفاش اس  ،اشتاره دارد.
تناسب ارائهشده بین سوپ خفاش و آش هم جالب اس و هوش ادبی طراح جتوک را
نشان میدهد.
«قدیما موقع دیدوبازدید عید میگفتن مهمان ثبیب خداست ولتی االن بایتد بگتن
مهمان وسیلهای برای رسیدن به خداس »
این لطیفه اشاره به مدل خانوادگی انتشار کرونتا دارد .در دوران شتیو  ،محفتلهتای
خانوادگی ،مهمانیها و نشس های دوستانه ،یکی از عوامل اصلی همهگیری کرونا بتود
و دعوت به قطع زنجیرة ابتال به کرونا با شرک نکردن در مراستم ختانوادگی ،یکتی از
پرتکرارترین موضوعات تبلیغات بهداشتی را شکل میداد .در همین زمینه ،لطیفت ستال
 33هتتم نامگتتذاری شتتد :دوری و دوستتتی در نتتوروز ستتال  2833کتته بتتا استتتفاده از
ضتربالمثتل دوری و دوستتی ،خانتهنشتتینی و ختودداری از برگت اری دورهمتیهتتای
خطرناک را توصیه میکرد یا این عبارت طن «کرونا رو کی داده کی گرفته» که اشاره بته
این عبارت مشهور داش  :که «مهریه رو کی داده کی گرفته؟»
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نوروزی نی با توصیههای مؤکد مسئوالن به صتورت محتدود انجتام گرفت  .در همتین زمینته
جوکهایی با اشاره به آیینهای نوروزی منتشر شد که به برخی از آنها اشاره میشود.
بابام واسه خونهتکونی عید بهم گف  :دو تتا پیشتنهاد بترات دارم!  2یتا تتو خونته
تکونی کمک میکنی  1یا زنگ میزنم وزارت بهداش یه مورد مشکوک به کرونتا رو
اطال میدم .هیچی دیگه ،خونهتکونی باالخره تموم شد
هر سال ثاجیفیروز داشتیم ،امسال ثاجیویروس.
فکر کردی ثاال کته کرونا اومده و قرار شده عید رو بته بعد از کرونا موکتول کنتیم
میتونی از دس ما در بری؟
بعد از کرونا چنان میآییم عید دیدنیات کته بگی صد رثم

بته کرونا!

7ـ .4نامگذاری عامیانه
در کنار دستهبندیهای یادشده ،مطالب دیگری هم در میان جوکها یافت

متیشتود

که اشاره به سایر مؤلفههای فرهنگ عامه دارد .برای مثال ،نامگتذاری اطفتال و نتوزادان
یکی از مؤلفههای فرهنگ عامه اس

که در ایران سبق تاریخی مذهبی داشتته است  .در

همین زمینه ،دو جوک زیر که به شیوههای نامگذاری ستالهتای قتدیم ایتران و برختی
شیوههای ترکیبی جدید اشاره دارند ،خواندنی هستند.
اسامی پیشنهادی برای نوزادانی که در این ایام متولد میشوند:
امیرکرونا ،نازنینکرونا ،ناقلهنسا ،بیبیکویده ،قرنطینتهالستلطنه ،مبتالالدولته ،کویتدا،
عبدالماسک ،الکلمیرزا.
گ ارش ثب اثوال از اسم بچههایی که این هفته به دنیا اومدن:
دخترها :کرونازهرا ،نازنینکرونا ،کروناخاتون.
پسرها :امیرکرونا ،کروناسام ،عبدالکرونا.
یکی دیگر از مؤلفههای فرهنگعامه که در جتوکهتا مشتاهده متیشتود ،اشتاره بته
بازیهای بومی و محلی ،بوی ه تران بازیهاس .
«االن استانهای ایران همه دارن با هم میخونن ،بغلی بگیر ،چتی رو بگیترم؟ کرونتا
رو ،چیکارش کنم؟ بده بغلی»
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اشاره به بازی بغلی بگیر ،یکی از بازیهای خانگی ایرانیان کته هنتوز هتم در میتان
کودکان و نوجوانان ایرانی اجرا میشود.
به بازی عمو زنجیرباف که از رایجترین و مشهورترین بازیهای ایرانیس .
8ـ .4پزشکی عامیانه (طب سنتی)
همچنان که پیشتر گفته شد ،ارجا به پ شتکی عامیانته ،بیشتترین آمتار را در میتان
جوکهای مرتب با فرهنگ عامه دارد .منظور از پ شکی عامیانه همان چیت ی است

کته

در جامعه با عنوان طب سنتی مطرح اس  .طب سنتی شامل جنبههای پ شکی در دانش
سنتی اس

که در جوامع گوناگون و در نسل های مختلف ،پیش از دوران پ شکی مدرن

شکلگرفته اس  .طبق تعریف سازمان بهداش

جهانی ،2طب سنتی «مجموعتهای است

از دانستهها ،مهارتهتا و اعمتال کته بتر پایت نظریتههتا ،باورهتا و تجربتههتای بتومی
فرهنگهای مختلف است  ،ختواه قابتلشترح باشتد یتا نباشتد کته در بهداشت

و نیت

پیشگیری ،تشخیص ،بهبود و مداوای بیماری هتای جستمی و کهنتی مورداستتفاده قترار
میگرفتند» گپایگاه اطال رسانی سازمان بهداش

جهانی2400 ،

در دوران شیو کرونا ،درثالی که هنوز پ شکی مدرن در تکاپوی ستاخ

و کشتف

واکسن بیماری کرونا بود ،چهار درمان بح برانگی از سوی افتراد مختلتف وابستته بته
گفتمان پ شکی عامیانه ارائه شد که به ترتیب اولوی

و اهمی

به شرح زیرند:

الف پیشنهاد استفاده از پنب آغشته به روغن بنفشه و مالیتدن آن بته مقعتد پتیش از
خواب از سوی آی اهلل تبری یان.
ب پیشنهاد مالیدن عطری موسوم به عطر پیامبر بر دهان و دماغ فرد مبتال بته کرونتا
از سوی شیخ مرتضی کهنسال.
ج پیشنهاد نوشیدن ادرار شتر برای درمان کرونا از سوی ثکیم مهدی سبیلی متدیر
انجمن علمی و آموزشی طبالصاق.
1. who
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«ما هی زنجیره کرونا رو قطع میکنیم ،این وس بعضیا شدن عمو زنجیرباف ».اشاره
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د مطرح شدن تأثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا ویروس در یکی از شبکههتای
سیما و فضای مجازی از سوی آقای دکتر عظیم اکبرزاده خیاوی.
آنچه در ادامه می آید ،جدول پرتکرارترین جوکهای مربوط به پ شکی عامیانه اس
که تقریباً در تمام بسترهای شبکههای مجازی بارها پخش و بازپخش شده اس .
جدول  .2نحوۀ کدگذاری و دستهبندی دادهها
واسازی و
مؤلفۀ
محتوا
فرهنگعامه دیکانستراکشن
برای درمان کرونا از روغن بنفشه استفاده کردم .به نظرتنون سنر چنند هنزار ارجاع به طبابت و
دارد
پزشکی عامیانه
کیلومتر باید روغن رو عوض کنم؟
برای مقابله با کرونا سیر بخورید تأثیری روی بیماری ندارهها ولی بقیه دیگنه ارجاع به طبابت و
دارد
پزشکی عامیانه
نزدیکتون نمیشن
االن مامان بزرگای چینی به نوه هاشون که ویروس کرونا گرفتن دارن میگن:
ارجاع به طبابت و
دارد
煵我有時議 及格言論
پزشکی عامیانه
0
(بیا این چای نبات رو بخور خوب میشی)( 6ورژن)
فعالً برا مقابله با کرونا یه بسته سیگار عنبرنسا گرفتیم دود کنیم ببینیم بعدش ارجاع به طبابت و
دارد
پزشکی عامیانه
چی پیش میاد
ارجاع به طبابت و
دارد
اگه تو عنبر نسارا پشگل خر نر قاطی کرده باشن چی؟
پزشکی عامیانه
االن فقط نون تو خر و شتره! هی بدی بخورن ،هی بشاشن و بنرینن و ملنت ارجاع به طبابت و
دارد
پزشکی عامیانه
فهیم بیان بخرن 0( .روایت)
تمام امیدم اینه چهار تا کشور درست درمون اروپنایی کروننا بگینرن ،حنداقل
ارجاع به طبابت و
دارد
واسه جون خودشونم شده بگردن دارو شو پیدا کنن وگرنه از ما جز دود کردن
پزشکی عامیانه
عنبر نسا و شیاف پنبه و روغن بنفشه کار دیگهای برنمیاد
یکی از راههای تشخیص اینکه یک نفر کرونا داره یا نه اینه که مار فنردی رو
ارجاع به طبابت و
دارد
که بیمار باشه نیش نمیزنه به هر کس که مشکوکید بندازیدش جلو منار اگنر
پزشکی عامیانه
2
نیشش زد مرد خیالتون راحت که کرونا نداشته ( 3نسخه مختلف)
در صورت ابتال به وینروس کروننا تنا  01روز آویشنن و نبنات را دم کنرده و
بخورید .روز یازدهم آویشن را بدون نبات دم کرده بخورید اونوقنت وینروس ارجاع به طبابت و
دارد
میاد بیرون میگه پ نباتش کو؟ بنا دمپنایی بزنیند تنو سنرش بکشنیدش! تنا پزشکی عامیانه
3
اکتشافات بعدی بدروووود ( 3نسخه دیگر)
واکسن کرونا پیدا شد .یک دانشمند ایرانی موفق بنه کشف واکسنن بیمناری
ارجاع به طبابت و
دارد
کرونا شد .گالب و آبلیمو رو با عسل مخلوطکنید .بعند قیمنه رو بریزیند تنو
پزشکی عامیانه
ماستا و بمالید بنه دستها و بدنتون ،چایی نبات هم فراموش نشه
 .2در دیگر ورژنها ،خوردن دمنوش آویشن ،زنجبیل ،عسل ،دود کردن عنبرنسارا ،عرق بیدمشک ،سیر و عسل جایگ ین شده اس .
 .1در یک ورژن عقرب جایگ ین مار شده و در دو ورژن دیگر مار انداختن به جان بیمار و بستن مار به دس جایگ ین شده اس .
 .8ورژنهای دیگر با عسل و دارچین ارائه شده اس .
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در این دسته از جوکها که در روای ها و ثال های متنتو ستاخته شتدهانتد ،بته چتالش
کشیدن روشهای طب سنتی ،داروهای پیشنهادی مرتب بتا کرونتا ،سترکوب دانتش بتومی و

1ـ 8ـ .4به حاشیهرانی گفتمانی در بستر جوک

گفتمان طب سنتی ادعا دارد که داروهای پیشتنهادی آن ،در مواجهته بتا بستیاری از
بیماریها مؤثر اس  .البته تردیدی نیس که بسیاری از محصوالت گیاهی و سنتی مانند
آویشن ،عسل و  ...بسیاری از دردها و بیماریها را درمان میکنند امتا گفتمتان پ شتکی
مدرن و دانشگاهی ،همواره درصدد نفی و انکار این موضو بوده اس  .در دوران شیو
کرونا در کنار تجوی هایی چون دمنوش ،آویشن ،مرزنجوش و اسطوخودوس ،همچنتین
دمنوش های ترکیبی چوب دارچین و زنجبیل برای تقوی سیستم دفاعی بدن و استتفاده
از گرمیجات ،اظهارات عجیبوغریب برخی از منتسبان به جریان طب ستنتی ،فرصت
مناسبی را در اختیار هواداران پ شکی مدرن قرارداد تا با تخریب گفتمان مقابل ،گفتمتان
پ شکی سنتی را به ثاشیه ببرند.
جوکهای ساخته شده ،با مانوری ثیرتآور بر روی سه داروی روغن بنفشته ،ادرار
شتر و نیش زنبور عسل ،آنها را مورد هجو و ه ل قرار دادهاند .از آنجا که تجوی روغن
بنفشه در ارتباط با مقعد بوده اس  ،می ان تخریب این تجوی در جوکها بسیار باالتر از
بقی موارد اس  .درواقع روغن بنفشه ،مقعتد و نستب بتین ایتن دو ،بته روشتی بترای
تخریب هر تجوی سنتی دیگر تبدیل شده اس  .از سوی دیگر ،ادرار شتر هم در همتین
وضعی گفتمانی قرار دارد و بار معنایی منفی آن باع شده اس که تمتام تجوی هتای
عامیانه و سنتی با جوکهای مربوط به این دو ،تح تتأثیر قترار بگیترد .مشتاهده شتده
اس که همراه جوکهای مرتب با این دس تجوی ها ،جوکهتای مترتب بتا آویشتن،
عسل ،چای نبات ،دمنوشهای سنتی و ...نی بارها ساخته شده و تعمیمی بر ایتن متاجرا
بودهاند ،بنابراین به ثاشیهرانی گفتمانی در گام اول ،با استفاده از بار منفی کلمات مقعد،
ادرار ،شاش ،ریدن و شاشیدن اتفاق افتاده و سپس به دیگر واژهها تسری یافته اس .
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خودباختگی فرهنگی و علمی بهوضوح دیده میشود .با توجه به اینکه فرضیه اصتلی پتژوهش
بر اساس تحلیل این جوکهاس  ،در ادامه بررسی گفتمانی آنها آمده اس .
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برای مثال ،در جوک «االن فق نون تو خر و شتره! هی بدی بخورن ،هی بشاشتن و
برینن و مل

فهیم بیان بخرن» دو داروی پ شکی ادرار شتر و عنبرنسارا مورد تمسخر و
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طعنه قرار گرفته اس

از مل

فهیم نی معنای ملت

نفهتم و جاهتل اراده شتده است ،

ضمن اینکه جوک اشارهای به سوداگری کاستبان کرونتا و فروشتندگان داروهتای طتب
سنتی دارد که در این دوران ،با بازارگرمی ،محصوالت خود را با قیمتی گ اف به جامعه
عرضه میکردند.

2

به عبارت دیگر ،بر اساس نظری الکال و موفه در بطن جوکهای یادشده ،زنجیترهای
هم ارزی تشکیلشده اس

که میتوان آن را زنجیرة هم ارزی واژگان زش

یتا رکیتک

نام نهاد .در این زنجیرة هم ارزی ،کلماتی چون شاش ،ادرار ،مقعد و مصتدرهای ریتدن
و شاشیدن ،در کنار روغن بنفشه و آویشن و چای نبات قرارگرفتهاند به این ترتیتب بته
طرزی جالب ،کهنی

منفی نسب

به تجوی های ستنتی شتکل گرفتته است

و در کنتار

این زنجیره ،واسازی گفتمان طب سنتی دربارة تجوی هتای ستنتی ،بته ثاشتیه رانتده و
تخریب شده اس .
نمودار  .2زنجیرۀ همارزی ساختهشده در جوکها
روغن بنفشه
داروهای گیاهی

آويشن ادرار
شاش مقعد
عنبرنسارا

عناصر مورد تخريب و واسازی

 .2مثال موردی از این رفتار را میتوان در اف ایش بیروی قیم
برابری را شاهد بودیم.

زنجیرۀ هم ارزی واژگان زشت

زنجبیل و سیر در ایام شیو کرونا دید که اف ایش قیم

چند
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2ـ 8ـ .4گام دوم :تخريب روشهای تجويز

در کنار تخریب داروهای مورد تجوی  ،روشهای درمانی طب سنتی نی در جوکها
برای ،مثال ،در جوک «یکی از راههای تشخیص اینکه یک نفر کرونا داره یا نته اینته کته
مار فردی رو که بیمار باشه نیش نمیزنه به هر کس که مشکوکید بندازیدش جلتو متار
اگر نیشش زد و مرد ،خیالتون راث

که کرونتا نداشتته» دقیقتاً روش مشتاهده و تتأثیر

تجربی که اساس کار طب سنتی اس  ،به چالش کشتیده شتده است  .در ایتن دستته از
جوکها ،به جای تمرک بر داروی تجوی شده گگام اول  ،بر روش تجوی و استتفاده از
داروهای سنتی تأکید میشود .انداختن جلوی مار بهعنوان راهی پیشنهادی بترای درمتان
کرونا طعنهای اس

به روشهایی چون زالو انداختن ،زنبور انداختن و استتفاده از نتیش

زنبور عسل و ...که در طب سنتی به کار میرود و برای درمان کرونا هتم پیشتنهاد شتده
اس  .در روای های دیگری از این جوک ،استفاده از عقرب و شیرة تریاک هم پیشتنهاد
شده اس .
بهعنوان مثال دیگری از این دس

میتوان به جوک زیر اشاره کرد:

«در صورت ابتال به ویروس کرونا تا  20روز آویشن و نبات را دم کنیتد و بخوریتد.
روز یازدهم آویشن را بدون نبات دمکنیتد و بخوریتد اونوقت

ویتروس متیاد بیترون

میگه پ نبتاتش کتو؟ بتا دمپتایی ب نیتد تتو سترش بکشتیدش! تتا اکتشتافات بعتدی
بدروووود».
ابتدای این جوک ،مطابق با شیوة تجوی های طب سنتی است
قسم

پایانی ،روای

امتا در میانت راه و در

تغییر میکند و به طن کشتیده متیشتود یعنتی اثربخشتی داروی

آویشن و نبات همراه با شیوة تجوی آن مورد تمسخر قرار میگیرد.
در جوک «فعالً برا مقابله با کرونا یه بسته سیگار عنبرنستا گترفتیم دود کنتیم ببینتیم
بعدش چی پیش میاد» عالوه بر تخریب داروی تجوی ی ،با عبارت «ببینیم بعدش چتی
پیش میاد» غیرقابل اتکا بودن روش های طب سنتی و غیرقطعی بودن درمتانهتا نشتانه
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تخریب شده و از این طریق ثاشیهرانی گفتمانی در گام دوم هم به انجام رسیده است .
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گرفته شده اس  .همچنین مندرآوردی بودن ترکیبات دارویی پ شتکی ستنتی گترکیتب
سیگار عنبرنسارا .
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شایان ککر اس

که نگارنده به هیچ عنوان ادعتا نمتیکنتد کته ایتن جتوکهتا طتی

فرآیندی آگاهانه ساخته و روای

شدهاند برای مثال ،این موضو اساساً منتفی ست

کته

این جوکها ثاصل همفکری گروهی هستند که معتقد به پ شکی مدرن و مخالف طتب
سنتی و پ شکی عامیانهاند چرا که سرع

انتشار آنهتا پتس از وقتایع مترتب بتا کرونتا

که این پیشفر

میکنتد امتا متیتتوان ایتن

بهقدری زیاد بوده اس

را در عمل نق

جوکها را واکنش عالقهمندان به پ شکی و معتقتدان بته آن دانست

کته در مبتارزه بتا

گفتمان طب سنتی بهصورت ناخودآگاه بروز دادهاند.
دسته بندی زیر که برگرفته از کتاب ادبیات کاریکاتور ایران در عصر اصالثات اس
گثیدری 11 :2838 ،و در مقال کرونا و ایران :تحلیل مضمون جوکهتای کرونتایی در
ایران آمده گشعاعی 173 :2833 ،در این قسم

و در تحلیل گفتمان ما را یاری میکند.

جدول  .3گونهشناسی جوکها

ردیف

منظر گونهشناسی

0
فرم
2
3
0
5
7
6
8

محتوا
نحوه ارائه
رابطه فهم و متن

عنوان گونه
جوک عبارتی
(زبانی)
جوک موقعیتی
(غیرزبانی)
جوک سیاه
جوک سفید
(شیرین)
جوک تفسیری
جوک تمثیلی
متا جوک
پارا جوک

توضیح گونه
بازیهای لفظی و صناعت ادبی ،مانند:
تمثیل ،جناس ،تضاد و...
برخاسته از موقعیتها و رفتار و کردار
شخصیتها
طرح واقعیتی تلخ و گزنده
ترکیبی همزمان در برانگیزانندگی خنده و
تفکر؛ دارای حالتی مثبتگرا و سازنده
بیان مستقیم و صریح وقایع و حقایق
استفاده از قیاس ،تمثیل و تشبیه
وابستگی نداشتن فهم جوک به غیر از متن آن
نیازمندی فهم جوک به فهمی پیشینی و
زمینهای
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با توجه به جدول  ،8جوکهای مربتوط بته پ شتکی عامیانته از لحتا فترم جتوک
موقعیتی گغیرزبانی هستند که غالباً موردهای مشابه موقعیت

پ شتکی ستنتی گاز نحتوة

کشانده اس  .تخریب موقعی

به نفع موقعیت هتای پ شتکی متدرن بتا استتفاده از دو

الگوی قبلی در این جوکها اتفاق افتاده اس  .از سوی دیگر ،ایتن دستته جتوکهتا ،از
لحا محتوا جوک سفید تلقی میشوند چنان کته واقعیت هتای تلتخ و گ نتدة سیاستی
اجتماعی به آن شکل که در جوکهای سیاه و گروتسک گونه مشاهده میشود ،بهندرت
در این دسته بهچشم میخورد .وجه مثب
تاریک و گ نده آنها میچربد .از ثیت

و خندهدار ایتن جتوکهتا بتر وجته ستیاه و
نحتوة ارائته نیت بتهشتدت تفستیری هستتند و

برخالف دستههای دیگر که بر اساس قیاس و تشبیه ساختهشدهانتد ،بتر پایت گفتگتوی
صریح و بیپرده دربارة موضو ارا گردیدهاند .از ثی

رابطه فهم و متتن جتوکهتای

این دسته ،همگی پاراجوک هستند .هر چه دانش مخاطب این جوکها ،نسب

بته طتب

سنتی ،پ شکی عامیانه ،تجوی های آن ،شیوه های تجتوی داروهتا ،گیاهتان دارویتی و ...
بیشتر باشد ،فهم و درک او از ستاختار و متاجرای جتوک بیشتتر خواهتد بتود و تتأثیر
گفتمانی آن بیشتر خواهد شد.
ثال بر اساس توضیحات ارائه شده جوک زیر را میتوان تحلیل کرد« :واکسن کرونا
پیدا شد .یک دانشمند ایرانی موفق بتته کشتف واکستن بیمتاری کرونتا شتد .گتالب و
آب لیمو رو با عسل مخلوط کنید .بعد قیمه رو بری ید تو ماستا و بمالید بته دست هتا و
بدنتون ،چایی نبات هم فراموش نشه».
در این جوک که موقعیتی ،سفید ،پاراجوک و تفسیری اس  ،هم داروی تجتوی ی و
هم شیوة ساخ

آن به تمسخر کشیده شده اس  .ساخ

گالب و آبلیمو و عسل با قیمه و ماس  ،نهای
چنین ترکیب چندشناکی به دس

معجونی بیرب چون ترکیب

آشفتگی را به تصویر میکشد .مالیتدن

و بدن ،تجوی ی اس

که خواننده را مشمئ میکند و

عبارت انتهایی چایی نبات هم فراموش نشود تیر ختالص ایتن جتوک و ضترب نهتایی
تمسخر و طعتن است  .موقعیت

ایتن جتوک متوقعیتی چنتدشآور است

کته همتین
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تجوی  ،نحوة ترکیب ،شکل ت ریق داروها تتا دیگتر موقعیت هتا را بته طنت و چتالش
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چندش آوری ،واسازی گفتمانی و به ثاشیه بردن را با ثسی منفی همتراه کترده است .
پیشتر این اتفاق به طرزی مشابه در جوکهای مربوط به روغن بنفشه و  ...افتاده بود.
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شایان ککر اس

که وضعی

تشریح شده دربارة جتوکهتای کرونتایی ،بتهصتورت

کامالً مشابه در فایلهای ویدئویی و تصویری طن پخششده در ایام شیو کرونتا دیتده
میشود و تمام موارد یادشده در این مقاله بر این دسته از فایلها قابتل تطبیتق و تحلیتل
اما برای تحلیل دقیقتر به دلیل گستردگی ،به پژوهشی دیگر و مجتالی دیگتر نیتاز

اس
اس .

 .5جمعبندی

تحلیل محتوایی جوکهای مرتب با کرونا نشان میدهتد کته در آنهتا از مؤلفتههتای
مرتب با فرهنگ عامه به ترتیب ،مطالب مرتب با پ شتکی عامیانته ،بتازیهتای بتومی و
ترانههای محلی ،نامگذاری عامیان کودکان ،نوروز و آیینهای نتوروزی بازتتاب داشتته
اس  .بسامد دست نخس  ،به مراتب باالتر از دیگر دستهها بوده و این نشان میدهد کته
توجه به مسائل مربوط به پ شکی عامیانه و طب سنتی در جوکها نمود بیشتتری داشتته
اس .
تحلیل گفتمان جوکهای مربوط به کرونا ثاکی از آن اس

که در بطتن بستیاری از

آنها ،تقابل گفتمانی بین گفتمان پ شکی عامیانه و پ شکی مدرن دیده میشتود .درواقتع
این جوکها در ادام رفتارهای دوسویه و تقابلهای گفتمتانی است

کته در طتول دورة

شیو کرونا در جامعه دیده شد .سوی اصلی آنها ،تخریب و بته ثاشتیه رانتدن گفتمتان
پ شکی عامیانه اس

که در این بستر رقتم ختورده است  .داروهتای گیتاهی و عامیانته

گتجوی های سنتی مهم ترین عنصر گفتمان پ شکی عامیانه هستند که با زنجیرة همارزی
واژگان زش

و تابو ،تخریب و واسازی و از طریق گفتمان پ شتکی متدرن بته ثاشتیه

رانده شدهاند و این اجازه را به گفتمان رقیب ندادهاند تا در ثال
گفتمان مسل شود.

هژمونی قرار گیترد و
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