
 523 -504 : 3333پاييز ، 3  ة، شمار3 ةدور/  رد اریان  مطالعات و تحقيقات اجتماعي

 گويي كنش جوكتحليل تفسيري 
  احسان آقابابایی

 9/3/39: تاريخ پذيرش                      42/1/39: تاريخ دريافت

 

 چکيده
اگر . کنند های گوناگون برای یکدیگر جوک تعریف می گران اجتماعی در موقعیت کنش

ای اجتماعی در نظر بگیریم، این کنش معانی اجتماعی نیز خواهد  گویی را پدیده جوک

گو به  ها و احساساتی است که افراد جوک هدف این پژوهش تفسیر معانی، نیت. داشت

های  گیری ایده برای دستیابی به این هدف، ضمن وام. دهند گویی نسبت می کنش جوک

در نقش راهبر این پژوهش در نظر گرفته « روش تحلیل تفسیری»نظریۀ کنش متقابل، 

ی از سه گونه جمع خانوادگی، دوستانه ای به صورت مشارکت ها مشاهده داده. شده است

آوری و  جمع( چهار زن و هشت مرد)یافته از دوازده نفر  و شغلی و مصاحبۀ نیم ساخت

 .تفسیر شدند کدگذاریپس از 

گوی  جوک»و « ای گوی حرفه جوک»گو، یعنی  گر جوک براساس نتایج دو نوع کنش

گران  عالوه بر این، کنش. دارندوجود دارند که خصوصیات متفاوت و مشترکی « آماتور

گو سه نیتِ شاد کردن جمع، برقراری روابط اجتماعی و دستیابی به منزلت را از  جوک

های احساس نشاط،  ترتیب سه دسته احساس، به نام کنند و به گویی دنبال می جوک

 .دهند احساس صمیمیت و احساس شأن و منزلت را بدان نسبت می

گو،  گر جوک ی، روابط اجتماعی، شور جمعی، کنشگوی جوک: هاي كليدي واژه

 .منزلت
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 مقدمه
ها،  های گوناگونی مانند جمع خانوادگی، گروه دوستان، میهمانی گران اجتماعی در موقعیت کنش

جوک را « وبستر»فرهنگ  .کنند تعریف می« جوک»برای یکدیگر ... محیط کار، باشگاه ورزشی و

« النگمن» دیکشنری. شود عث برانگیختگی خنده در افراد میکند که با روایت کالمی معرفی می

شناسان و  در حالی که زیست. خنداند داند که مردم را می ای می گویی نیز جوک را داستان یا بذله

دانند و جوک در نقش محرکی برای این رفتار  شناسان خنده را رفتاری فیزیولوژیک می عصب

شناسان در تعریف جوک بر ساخت زبانی و  و زبان( 991 گولد و گولد، )شود  تعریف می

ای فرهنگی و  ؛ متفکران بسیاری جوک را پدیده(991 هاکت،)کنند  معنایی آن تمرکز می

از دیدگاه آنان، جوک (. 911 ؛ پاول، 911 ؛ زیشدفلد، 991 داگالس، )دانند  اجتماعی می

جنسی است که از سوی فرد روایتی از یک رخداد با محتوای قومیتی، سیاسی، اجتماعی و 

ـ فرهنگی است  ای اجتماعی رو اگر جوک پدیدهاز این . شود گو برای سایرین بازگو می جوک

بدین معنا که اگر تعریف ماکس وبر . رود شمار می ای اجتماعی به گویی نیز پدیده بنابراین جوک

شمار  شی اجتماعی بهکن« گویی جوک»، (96-91:  11 وبر،)از کنش اجتماعی را مبنا قرار دهیم 

دهد، به سوی کنش دیگران گرایش دارد و آنان را متأثر  رود؛ زیرا فرد معنایی به آن نسبت می می

بنابراین پرسش اصلی . گویی است هدف این پژوهش تفسیر معنای اجتماعی کنش جوک. کند می

وم آن که دهند؟ و پرسش د گو چه معانی و احساساتی به آن نسبت می افراد جوک: این است

 هایی دارند؟ گو چه ویژگی افراد جوک

 پيشينۀ پژوهش
علی . شناسی پژوهش شده است شناسی و زبان های داخلی بیشتر در زمینۀ روان در پژوهش

طبعی، بهزیستی و هوش هیجانی در  های شوخ روش»نیاکروئی و همکاران در پژوهش 

اند و آن را به  بعی بهره جستهط های شوخ گویی از پرسشنامه برای پدیدۀ جوک« دانشجویان

طبعی پیوندجویانه و  های شوخ به عقیدۀ این محققان روش. اند متغیرهای دیگر پیوند زده

خودخواهانه با رضایت از زندگی، عاطفۀ مثبت و هوش هیجانی ارتباط مثبت و با عاطفۀ منفی 

ود با رضایتمندی از طبعی پرخاشگرایانه و تمسخر خ های شوخ روش. ارتباط منفی معنادار دارد

زندگی، عاطفۀ مثبت و هوش هیجانی ارتباط منفی معنادار و با عاطفۀ منفی ارتباط مثبت معنادار 

نقش تخطی از »خیرآبادی در پژوهش خود با نام (. 111 علی نیاکروئی و همکاران، )دارند 
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های  لطیفه از الگوی گرایس در تبیین« های ایرانی اصول گرایس در ایجاد نسل جدید لطیفه

دهد که نقص اصول  نتایج کار وی نشان می. استفاده کرده است( «پ نه پ»های  لطیفه)جوانان 

ای بر غیرطبیعی شدن و حتی مسخره به نظر رسیدن یک تعامل گفتمانی منجر  همیاری مکالمه

آموزان  اند که دانش هایی پرداخته کرامتی و مهرام به واکاوی لطیفه(. 191 خیرآبادی، )خواهد شد 

این محققان شش مدرسۀ مشهد را برای نمونه انتخاب کردند و براساس . کنند دختر رد و بدل می

شدۀ آموزشی  ها با اهداف تعریف گذاری قیاسی و استقرایی نشان دادند که همۀ لطیفه شماره

 کرامتی و)اند  های آموزشی شاد در مدارس تأکید کرده آنان بر لزوم  برنامه. همسو نیستند

های گوناگون صورت  شناسی فراوانی در سنت های خارجی جامعه در پژوهش(. 191 مهرام،

از دیدگاه او خنده ابزاری برای . شود اشاره می( 911 )گرفته است که از آن جمله به چاپمن 

وی برای اثبات ادعای خود به صورت آزمایشگاهی کنش خندیدن . هاست ارتباط میان انسان

خندند و برای  دهد که کودکان بیشتر در جمع می کرده است و نشان میکودکان را مشاهده 

دیوس و . کنند اما در تنهایی میزان خنده بسیار اندک است های جالب تعریف می یکدیگر موضوع

اند که مردان با شنیدن  اند و نشان داده گویی را با مفاهیم جنسیتی پیوند زده فارینا، کنش جوک

هایی که زنان زیبا  بدین معنا که مردان به جوک. دهند خود بروز میجوک واکنش متفاوتی از 

هایی که زنان نازیبا تعریف  خندند نسبت به جوک کنند بسیار بیشتر می برای آنها تعریف می

 (.  911 دیویس و فارینا،)کنند  می

 مباني نظري
شناسی،  بانشناسی، ز های زیست گویی گسترۀ متنوعی از نظریه دربارۀ جوک، خنده و جوک

های نظریۀ  های کالسیک در سه دسته با نام نظریه. کاوی و اجتماعی وجود دارد روان

های اجتماعی  نظریه. پردازیم بینی، تسکین و ناسازگاری قرار دارند که به مرور آنها می خودبزرگ

 .داشت، گفتگو و چارچوب هستند نیز شامل نظریۀ نگه

کند  گرایانه نسبت به بشر دارد و بیان می رویکردی ذاتاین نظریه : بینی نظریۀ خودبزرگ.  

برد و بنابراین فرد  کردن دیگران لذت می به دلیل ذات پرخاشگر بشر، از تحقیر و مسخره

گویی ناشی از  افالطون و ارسطو بر این باورند که جوک. داند گو خود را برتر از دیگران می جوک

توماس  .(919 :11رپ،) داند  تر از خود می ارزش گو دیگران را کم بدخواهی است و فرد جوک

افتخار »داند و جوک را  طلبی می گویی را نزاع مداومی برای قدرت و برتری هابز نیز جوک
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افتخار ناگهانی گرایشی است که با ایجاد حاالتی در چهره، »کند، از دیدگاه او  بیان می« ناگهانی

آید  وجود می آمدش به برای خوش  گهانی خود انسانشود که یا به واسطۀ عمل نا خنده نامیده می

دهد که در مقایسه با آنها خود را  قیافه در دیگران رخ می یا در نتیجۀ دیدن چیزی بدشکل و بی

در دوران معاصر کسانی مانند گراتر، لودوویچی و (. 116 :1  هابز، )« کند ناگهان تمجید می

است و « اقتباس برتری»گویی  ز دیدگاه لودوویچی جوکا. اند فربنگاین این نظریه را دنبال کرده

گوید  برد که نسبت به افرادی که دربارۀ آنها جوک می فرد با جوک گفتن از این دیدگاه لذت می

به عقیدۀ فِینبرنگ (. 911 : 1 لودوویچی،)با هنجارهای اجتماع سازگاری بیشتری دارد 

که از سوی اجتماع پذیرفتنی باشد؛ ما  ای ای پرخاشگری است اما به شیوه گویی گونه جوک

 فینبرگ،)خندانیم تا عالوه بر کنترل آنها، به منابعشان نیز دسترسی داشته باشیم  دیگران را می

به این مفهوم که . داند مدارانه را توهین به نژادهای دیگر می های قوم کنث مینوگ جوک .(911 

ها  از آنجا که انسان»و « کند خنده پنهان میپرخاشگری و سلطه گاهی اوقات خود را زیر لوای »

، یکی «شوند هم موجودات خندانی هستند و هم جانورانی که از برتری بر دیگران سرخوش می

 .(911 :16 شالیت،)ها ممکن است دیگری را مخفی کند  از این ویژگی

سبب جوک و خنده به لحاظ فیزیولوژیکی برای بدن سودمند است زیرا :  نظریۀ تسکین. 1

ها  شود و به آرامش ماهیچه کاهش فشار خون و افزایش اکسیژن خون و سطح انرژی بدن می

گفتن سبب کاهش تنش یا فشار  از این رو براساس این نظریه، جوک .(991 فری،)کند  کمک می

طور که  گوید همان کند و می اسپنسر از استعارۀ سوپاپ استفاده می. شود عصبی در فرد می

گویی و خنده نیز سبب کاهش  کند، جوک ن از انفجار یک مخزن جلوگیری میسوپاپ اطمینا

اما زیگموند . کند داروین نیز از این دیدگاه اسپنسر پیروی می(. 911 هاچ، )شود  فشار روان می

های روانی  از دیدگاه فروید بخشی از تنش. فروید مهمترین نظریه را در این زمینه ارائه داده است

گویی دوباره رها  اند با جوک د در فرد سرکوب و به ناخودآگاه فرستاده شدهکه از بدو تول

را برای فرد فراهم « اقتصاد روانی»دهد و هم  این آزادسازی هم روان را پاالیش می. شوند می

 . (999 بیلیخ، )کند  می

ن های عینی مت ژگی ای شناختی است و بر پایۀ وی این نظریه، نظریه: نظریۀ ناسازگاری. 1

گوییم که  خندیدم یا جوک می بر این اساس وقتی می. ها بنا شده است کننده یا سایر کنش سرگرم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Relief Theory 
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ای با ماهیت عقالنی مورد انتظار امور ناجور باشد؛ این پدیدۀ غیرعقالنی، پارادوکسیکال،  پدیده

یا حواسی  گوید خنده از ادراک بی هانری برگسون می. آمیز، نامشروع و نامناسب است سفسطه

. است« توجهی به زندگی بی» شود ناشی از  آنچه موجب خنده می. شود انعطافی ناشی می بی

خندیم که رفتاری مکانیکی  ای کنار رفتن روح از عمل، بدین معنا که معموالً به کسی می گونه

ـ اجتماعی برای حفظ و بازگرداندن  خنده رفتاری زیستی»زند  جان از او سر می شبیه اشیاء بی

کننده و هشداری به بقیه که چنین عملی را  ای اصالح مان است؛ پدیده ه به جهان اطرافتوج

 (.111 : 1 شوارتس؛)« تکرار نکنند

ها،  ها برای تقویت نقش این نظریه بر این دیدگاه استوار است که جوک: داشت نظریۀ نگه. 1

ها شبیه  جوک بروانلیف به عقیدۀ رادک. شوند های اجتماعی موجود، بیان می تمایزات و تقسیم

بروان،  - رادکلیف)دارند  نهند و آن را نگه می را بنا می« تعادل اجتماعی»ها  سایر سرگرمی

کند و تمایز و  گروهی را بازنمایی می گویی همبستگی درون از این دیدگاه جوک(. 919 :16 

مانند کریس دیویس نیز داشت در آثار کسانی  نظریۀ نگه. دهد ها را نشان می تفاوت با سایر گروه

به . دارند سازند و آن را نگه می ها ساختار اجتماعی را می از نظر دیویس جوک. شود دیده می

ها برای  فرهنگ پردازد خرده های نژادی و قومیتی می عقیدۀ وی که در سطح کالن به تحلیل جوک

ازد امّا این س ها جوک می فرهنگ کنند یا فرهنگ حاکم برای خرده سازی می یکدیگر جوک

گرایانه در  کارانه یا نظامی مدارانه یا محافظه های قوم جوک. دهند نمی« نزاع»ها خبر از  جوک

پنداری و  کالینسن نیز همذات. (19:1111 دیویس،)کنند  داشت وضع موجود عمل می راستای نگه

لی و داند و کسان دیگری همچون سیوینک تمایزگذاری را از کارکردهای اجتماعی جوک می

 .اند یر نیز در این زمینه آثاری منتشر کرده می

ای گروهی است که به معیارهای  گویی تجربه براساس این نظریه، جوک: نظریۀ گفتگو. 6

زیدرولد جوک را رخدادی . وابسته است... اجتماعی مانند پایگاه اجتماعی، روابط اجتماعی و

گیرد و مانند رگی خالی است که با  ر میداند که کنش متقابل، موقعیت و عاملیت را در ب می

ای بیناذهنی است که قواعد کنش  گویی پدیده از این رو جوک. شود معنای ادراکی شنونده پر می

ها مکانی برای فردیت و  نویسد جوک پاول نیز می(. 911 :191زیشدفیلد،)دهد  را نشان می

 .(911 ل،پاو)گیرند  مباحثه هستند که از کنش متقابل افراد نشئت می

ها جزئی از واقعیت اجتماعی نیستند بلکه  بر اساس این نظریه، جوک: نظریۀ چارچوب. 9

یابد که خارج از گفتمان  گو، اجازه می جوک. ای در درون آن هستند بخشی از واقعیت یا وقفه
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گویی گفتمان بهنجار به حالت  پس در جوک. بهنجار بایستد و بدون ترس انتقادش را ابراز کند

داگالس بر این عقیده است که فقط با شناخت فرهنگ . روند آید و تابوها کنار می علیق در میت

مراتب و معنا به  گویی آدابی است که در آن سلسله شود؛ زیرا جوک پذیر می ها امکان درک جوک

ها  نیز بر این باور است که جوک( 991 )نوریک  .(991 :196داگالس، )شود  چالش کشیده می

برای دسترسی به موضوع مباحثه هستند که احساسات دیگری را برانگیخته و قرارداد  آزمونی

کند و  معرفی می« مد سرگرمی»مالکای نیز جوک را . گشایند یک بحث در چارچوبی جدید را می

گویی افراد از گفتمان جدی به چارچوب خوشمزگی وارد شده و اجازه  معتقد است که در جوک

 .  (911 مالکای، )های گفتمان استاندارد گفتگو کنند  ها و ابهام ها، با تناقض یابند تا با جوک می

 چارچوب مفهومي

ضرورت چندانی  پوزیتویستی های کیفی استفاده از مبانی نظری به شیوۀ پارادایم در پژوهش

این . گیریم ن بهره میکنش متقابل نمادی های اصلی سنت ندارد اما در این پژوهش از دیدگاه

 :کنند ای راهبردی در این پژوهش کیفی عمل می ها همچون نقشه دیدگاه

 .کنند ها در محیط نمادین زندگی می انسان.  

 .هستند  کنند و میان آنها تمایز قائل ها نمادها را ارزیابی می انسان. 1

 .کنند ها دربارۀ کنش و محیط کنش خود بازاندیشی می انسان. 1

شود  گران منتقل می ای مفهومی و ذهنی است به واسطۀ نمادها بین کنش عنا که پدیدهم. 1

 (.1119اپلروس و اوردس،)

 شناسي پژوهشروش
این روش بر درک معانی، اهداف و . است« روش تفسیری»کاررفته در این پژوهش،  روش به

برخالف . دهند می شان با سایرین نسبت ها و تعامالت مقاصدی تمرکز دارد که مردم به کنش

را  حضور دارد تا محقق آن « در آنجا»این روش معتقد نیست که واقعیت  ،های پوزیتویستی روش

شناسی روش تحقیق تفسیری بر این اساس است که هرچند  کشف کند؛ بلکه مبنای معرفت

در (. 991  سمیت،ا)سازد  باشد، اما ادراک محقق، واقعیت را می« در آنجا»ممکن است واقعیت 

دهند، بر همین اساس  نسبت می« گویی جوک»گران به کنش  این پژوهش نیز معنایی که کنش

 .تفسیر خواهد شد
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سه جمع خانوادگی، . شود میدان پژوهش، جمع یا گروهی است که در آن جوک تعریف می

 1اله شامل همچنین تعداد افراد نمونۀ این مق. دوستانه و شغلی در شهر اصفهان بررسی شدند

این افراد هم در میدان پژوهش و هم . دهند نفر را تشکیل می 1 زن است که مجموعاً  1مرد و 

گیری تا اشباع نظری ادامه یافت و  نمونه. جو شناسایی و برای نمونه انتخاب شدند و با پرس

و  های قومیتی همچنین کوشیدیم تا از گفتگو دربارۀ معانی منتسب به جوک. سپس متوقف شد

نگری و کیفیت  گویی، به ژرف جنسی اجتناب شود و بدین ترتیب پژوهش در زمینۀ کنش جوک

 .   دار بماند پژوهش وام

در این روش، خود . است« گیری موارد خاص نمونه»گیری پژوهش، براساس  روش نمونه

ا تر از موضوع پژوهش است و کسانی  مدنظر هستند که روابط موضوع پژوهش در آنه فرد مهم

 فیلیک،)دارند آشکارتر باشد یا کسانی که برای عملکرد برنامۀ مورد ارزیابی، اهمیت خاصی 

های بحرانی، افرادی هستند که به جوک گفتن شهرت  قاله منظور از نمونهدر این م(. 111 :11 

برای انتخاب حجم نمونه نیز نکات مشابه . نامیم می« گو گران جوک کنش»این افراد را . دارند

اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به هدف مقاله از راه . دان پژوهش در نظر گرفته شدمی

ترتیب که ابتدا محقق با  بدین. یافته و مشاهدۀ مشارکتی گردآوری شدند ساخت مصاحبۀ نیم

با « گو گران جوک کنش»، شواهد و دالیل را گردآوری کرد و پس از شناسایی حضور در جمع

 .  آنها مصاحبه کرد

 ها اعتبار و تحليل داده
بایست همراه با نتایج پژوهش به سوی  است؛ یعنی می« کنترل عضو»یکی از منابع اعتبارسنجی، 

نتایج (. 191 :19  محمدپور،)ش کنیم های افراد پاالی افراد بازگردیم و آنها را در پرتو واکنش

ها  ایج از سوی ایشان، ابهاماین پژوهش نیز به سه نفر از افراد نشان داده شد و ضمن تأیید نت

ای برساخت مرتبۀ دوم معنا با استناد به  های تفسیری، عموماً گونه برطرف شد؛ زیرا در تحلیل

کنترل »عالوه بر . شود که برای مخاطب خارج از علم، مبهم است های تخصصی انجام می واژه

ها  بیان سخنان نمونه به« باورپذیری»باشد و برای « منسجم»کوشیدیم که گزارش نهایی « عضو

 . استناد کردیم

های  در این روش پژوهشگر با سازماندهی داده. شدند« کدگذاری»های پژوهش،  تحلیل داده

آورد که از آنها برای تحلیل   وجود می ها یا مفاهیمی به خام در قالب طبقات مفهومی، موضوع
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استروس و )بسیاری وجود دارد  های کدگذاری روش(. 191 :116نیومن،)کند  می ها استفاده داده

که در این ( 1111 ؛ براون و همکاران،991  ؛ مایلز و هابرمن،911  ؛ نالف و وبستر،191 کربین،

ها بر روی کاغذ  ابتدا مصاحبهدر این روش . شد استفاده ( 911 ) پژوهش از روش نالف و وبستر

 به(. کد توصیفی)اب کردیم  پیاده شدند، پس از بررسی هر پاراگراف، جملۀ مهم آن را انتخ

با عنوان کد تفسیری و درنهایت کدهای تفسیری به کد تبیینی کاهش  آمده دست به یها توصیف

 .  نویسی شدند داده شدند و نتایج براساس کدهای تبیینی گزارش

 هاي پژوهش يافته

 گو توصيف جوك

گوی  جوک»ستۀ اول را شوند؛ د گویند به دو دسته تقسیم می جوک می  گرانی که در جمع کنش

 . نامیم می« گوی آماتور جوک»و دستۀ دوم را « ای حرفه

وی قادر است یک یا . کسی که اجرای نمایشی قوی از جوک دارد:  ای ی حرفه گو جوک.  

دار از خود بروز دهد و حتی به شیوۀ پیرمردان، پیرزنان،  خندهکند، حرکات  چند لهجه را تقلید

. ای در اجرای موفق وی مؤثر است گوی حرفه فن بیان خوب جوک. سخن بگوید... ها و بچه

شخص . آورد ها را به خاطر می سادگی جوک ای حافظۀ قوی دارد زیرا وی به گوی حرفه جوک

ای در ذهن انبار کرده است و زمان دلخواه آنها  ای، جوک را به صورت موضوعی یا زنجیره حرفه

جوک نامید یعنی کسی که همواره در پی « کارآگاه مشتاق»توان  ای را می حرفه. کند را بیان می

کند تا  گردآوری می... ( سایر افراد، اینترنت و)های گوناگون  را از راه یافتن جوک است و آن

 .ها را در چنته داشته باشد همیشه بهترین

 آنها اجرای نمایشی ضعیفی از جوک. گوها، آماتور هستند بیشتر جوک: گوی آماتور جوک. 1

دو مورد را در سطح کیفی - دانند یا یکی ها یا کاراکترها را یا اصالً نمی دارند زیرا تقلید لهجه

آماتور، حافظۀ متوسطی در به یاد آوردن جوک دارد و در موارد بسیاری . دهند متوسط نمایش می

به ای  ها را همانند فرد حرفه این فرد موضوع جوک. آورد پس از موقعیت جوک را به یاد می

. داند بندی در ذهن ندارد و بیشتر ناگهانی و دربارۀ موضوع محدود جوک می  صورت طبقه

یعنی هرگاه جوکی . وجوگر نیست آماتور، دربارۀ شنیدن و تعریف جوک مشتاق است اما جست

  در جدول . های جدید نیست کند اما مدام در پی پیدا کردن جوک شنید برای دیگران بیان می

 .اند ها مقایسه شده ای اتورها و حرفههای آم ویژگی
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 گو گران جوك هاي كنش ويژگي. 1جدول

 گوي آماتور جوك اي گوي حرفه جوك

 اجرای نمایشی متوسط یا ضعیف اجرای نمایشی قوی

 حافظۀ متوسط حافظۀ قوی

 بیان اتفاقی و موضوعی محدود ای بیان موضوعی یا زنجیره

 وجوگر مند اما نه جست عالقه کارآگاه مشتاق

 

 گويي تفسير جوك

 گويي و هيجان جمعي جوك

. ها، افزایش هیجان جمعی است شده در همۀ مصاحبه گویی بیان ترین اهداف جوک یکی از مهم

آنها در جمع خانوادگی، . گویند تا شور و هیجان جمع را افزایش دهند گران، جوک می کنش

گویند تا  جوک می... ی، جشن تولد و های ورزش ها، باشگاه دوستان، همکاران شغلی، همکالسی

این هیجان . نشاط جمع را افزایش دهند و سبب احساس سرخوشی و هیجان در همگان شوند

در این . یابد و لذت افراد از حضور در آن جمع را در پی دارد اغلب با خنده و قهقهه بروز می

 :گویی وجود دارد راستا دو گونه موقعیت جوک

گر با  بار که باهم ناآشنا هستند، کنش در جمعی برای نخستین افراد هنگام حضور.  

گویی  درواقع، جوک. گفتن قصد دارد شرایط و فضای جمع را از راکد به پویا تغییر دهد جوک

آقای . کند تبدیل می« تر فضایی خودمانی»شکند و آن را به  حاکم بر جمع را می« فضای سنگین»

منظورم جمع [ خندد می]سن و مجبور بشن همو بشناسن وقتی آدما همو نشنا»: گوید جیم می

پس درصورتی که . «اینجا اگه آدم جوک بگه یخ جمع آب میشه... خانوادگی و از این حرفاس

« احساس خوبی»کند و برای افراد  می« آب»را « یخ جمع»بیان جوک موجب خندۀ افراد شود 

گو به  برخالف آن، اگر فرد جوک. کند بودن هدایت می آید و جمع را به سوی دوستانه پدید می

گو  فرد جوک( «توفیق اجباری نصیب بشه»مثالً )جمع شدن دوبارۀ جمع نیازی احساس نکند 

با خودم میگم »: گوید گونه که آقای صاد می  همان. دهد رغبتی به گفتن جوک از خود بروز نمی

 .«نا دور هم جمع شیمخواستم دوباره با ای چون نمی... چه دلیلی داره وقتمو تلف کنم
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اگر . گو در جمع دو یا چندنفرۀ آشنا قرار گیرد دهد که جوک گونه دوم زمانی رخ می. 1

یا « در خودش فرو رفته»، «ناراحت است»گو در جمع دونفره احساس کند که فرد مقابل  جوک

: نبه گفتۀ خانم شی. گویی قصد خنداندن و شادکردن دوستش را دارد است، با جوک« غمگین»

گو در  حالت بعدی زمانی است که جوک. «واسش مشنگ بازی درمیارم تا حالش سر جاش بیاد»

چه آقای نون  ؛ چنان«جمع بخندد»، «جمع شاد شود»گوید تا  جمعی از آشنایان، جوک می

جمع از »این موضوع دربارۀ این موارد هم درست است که . «فضای حاکم گرم شود»: گوید می

 .«فضای خونواده تلطیف بشه»قولی  و به« خشکی دربیاد

یابد که هدفش افزایش هیجان و  گو با هدفی خاص معنا می گویی برای جوک بنابراین جوک

 .شادی همگانی جمع است

 جمعي جوششگويي و  كدهاي جوك. 4جدول 

 كد تفسيري كد توصيفي
كد 
 تبييني

رم جمع منظو[ خندد می]وقتی آدما همو نشناسن و مجبور بشن همو بشناسن 
 .اینجا اگه آدم جوک بگه یخ جمع آب میشه... خانوادگی و از این حرفاس

آب شدن یخ 
 جمع

 
 
 
 
 
 
 

هیجان 
 جمعی

وقتی جایی باشم که ناآشنا ... کنم جمعو هم شاد کنم من همیشه شادم و سعی می
کنم و  وهوای جمع سنگین باشه یه جوک خوب پیدا می توش زیاد باشه و حال

 .ر تغییر بشهگم تا اتمسف می

و  تغییر حال
 هوای جمع

وقتی توی جمعی باشی که باهم خودمونی نباشن یه چیز جالبی که تعریف کنی همه 
 .شن بخندن آدما با هم راحت و خودمونی می

خودمانی شدن 
 افراد با هم

بینم توخودشه، مثالًً اون که خودش  شینم می یه وقتایی توی ماشین دوستم که می
اون وقت من وایبرو درمیارمو جوک ... خندید توخودشه گفت و می یهمیشه چرت م

اگه خوب تعریف کنم اونم میفته . شه کم خوشحال می خونم این جوری دست می
 ...روی دور

خوشحال 
 کردن دوست

... برای خداحافظی چنتایی رفتیم بیرون... خواست از ایران بره یه بار دوستم می
هرکس داشت احساسشو ... نمیخواستیم کسی بفهمه هممون گریمون گرفته بود اما

بهترین کاری که به ذهنم رسید این بود که مشنگ بازی دربیارمو و ... کرد مخفی می
 .جوک بگم و این باعث شد همه بخندیم

خنداندن 
 دوستان

به نظرم ... خونیم از توی گوشی واسه مامانو بابا من و داداشام شبا همش جوک می... 
 .خندیم به جای اینکه مثالً به هم بپریم با هم می... خیلی خوبه

 رکردنیدلپذ
 فضای خانواده
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 گويي و ارتباط اجتماعي جوك

که  به دلیل آن. کنند گران برای برقراری کنش متقابل از جوک در نقش یک نماد استفاده می کنش

ت که انتقال آن از هایی با معانی اجتماعی برای افراد اس ساختار روایی جوک، مملو از مفهوم

، جریان کنش را به (جا شنونده این)گر دیگر  به کنش( گو جا جوک در این)گر  سوی یک کنش

گران اجتماعی از جوک برای ابزار برقراری ارتباط  از این رو کنش. کند آورد یا آسان می وجود می

 . هستیم ها جا نیز شاهد انواع احساسات و نیت در این. کنند و دوام آن استفاده می

گوید هنگام  آقای الم می. گو، با بیان جوک درپی برقراری رابطۀ اجتماعی است فرد جوک

جوک »: افزاید کند؛ وی می تر شدن با او، جوک تعریف می آشنایی با فرد جدید برای صمیمی

شوندۀ دیگری نیز بر اهمیت ارتباطی جوک  مصاحبه. «باعث میشه طرف مقابل خودمونی بشه

جوک ... وقتی با کسی قرار دیدار داشته باشی تا باهاش آشنا بشی»: گوید وی می. کند تأکید می

کنه و اگه اونم جوک بگه، معلومه که پایۀ  گفتن برای نمونه از موبایل، سر صحبتو باز می

اگه آدم جوک نگه ... اولین گام طرح دوستی جوک گفتنه»: گوید خانم ت نیز می. «دوستیه

البته برای برقراری رابطۀ اجتماعی، یکی از . «حاله داده؟ میگن بی خودشو چه طوری نشون

بنابراین اگر جوک . کوشد که از آن نیز استفاده کند گو می ها جوک است اما فرد جوک گزینه

بارها شده که »: گوید آقای میم می. برقراری رابطۀ اجتماعی به تأخیر بیفتد شایدتعریف نشود 

اونم جوک گفت و منم خندیدم بعد کم کم رومون باز ... هجوک گفتم و طرف خندش گرفت

 .  «... گفتیم حاالحاالها مثه برج زهرمار بودیم اگه جوک نمی»: گیرد وی نتیجه می« شده

گر  البته برای برقراری رابطۀ اجتماعی، زمانی جوک کاربرد نمادین دارد که هر دو کنش 

کند که برای  خانم ت بیان می. آن نسبت دهندگویی و حتی محتوای  معنای یکتایی به عمل جوک

در برقراری ارتباط . «تا یه موقع فکر نکنه من از یه جای پرتی اومدم»کند  همه جوک تعریف نمی

و « لودگی»گویی را نشانۀ  گوید که فرد مقابل جوک فرض جوک می گو با این پیش جوک

های پژوهش،  بنا بر بیان نمونه. مایدرا عملی خوشایند تعبیر ن تلقی نکند بلکه آن« شخصیتی بی»

شده است، رابطه با چالش مواجه « سوء برداشت»یا « سوء تفاهم»گفتن موجب  مواقعی که جوک

« محبتش»گفتن ابراز  به گفتۀ آقای کاف، برایش اتفاق افتاده است که هدفش از جوک. شده است

 .وتی داشته استبوده اما چون در موقعیت نادرستی ابراز شده است، نتیجۀ متفا
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 گويي و رابطۀ اجتماعي كدهاي جوك. 9جدول 

 كد تبييني كد تفسيري كد توصيفي

شم و بخوام باهاش صمیمی بشم براش جوک  وقتی با یه آدم جدید آشنا می

 .جوک باعث میشه طرف مقابل خودمونی بشه... گم می
 خودمانی شدن

 

 

ارتباط 

 اجتماعی

جوک گفتن برای نمونه از ... ی داشته باشیوقتی با یکی قرار دیدار و آشنای

 .کنه و اگه اونم جوک بگه، معلومه که پایۀ دوستیه موبایل، سر صحبتو باز می

سر صحبت را 

 بازکردن

اگه آدم جوک نگه خودشو چه طوری ... اولین گام طرح دوستی جوک گفتنه

 .حاله نشون داده؟ میگن بی

ریزی  طرح

 دوستی

اونم جوک گفته و منم ... م و طرف خندش گرفتهبارها شده که جوک گفت

گفتیم حاالحاالها مثه برج  اگه جوک نمی... خندیدم بعد کم کم رومون باز شده

 ... .زهرمار بودیم

 باز شدن رو

 گويي و جايگاه جوك
: گوید خانم ت می. ای میان جمع به دست آورند گویند تا جایگاه ویژه برخی از افراد جوک می

تونم چند ثانیه اونارو از این فکر  کنم که در جایی که همه ناراحتن می م افتخار میمن به خود»

چنین روشی در تعریف یک جایگاه در جمع ریشه دارد تا جایی که حتی فرد به آن . «دربیارم

 :گیرد دستیابی به جایگاه سه شکل به خود می. کند هم می« افتخار»

بنابراین . «ام ای بقیه فکر کنند من آدم بامزه»رد که ب گو از این موضوع لذت می فرد جوک.   

هایی مانند آدم بامزه، آدم باحال، اهل  آوردن جایگاه، دستیابی به صفت دست نخستین شکل به

ای به فرد  هایی جایگاه ویژه چنین صفت. حال، سرخوش، شاد، دیوانه، اکتیو و بسیار باحال است

 .«وبه که همه دلشون میخاد من توی جمعشون باشمواسم خ»بخشد زیرا به گفتۀ خانم ف  می

یعنی فرد با بیان جوک . ـ اجتماعی است تعریف خود در نقش فردی با آگاهی سیاسی. 1

برای دیگران در پی دستیابی به جایگاه خاص و بیان ( های اجتماعی و سیاسی اغلب جوک)

تعریف کند؛ « ای جنسیه جوک»گوید که دوست ندارد  خانم دال می. دانش خود در جمع است

بقیه فکر کنند من از »های سیاسی دیدگاه دیگری دارد زیرا دوست دارد که  اما دربارۀ جوک

گو میزانی از دانش سیاسی  جا، محتوای جوک، به فرد جوک در این. «مسائل سیاسی سر درمیارم

ام چیزی جز جایگاه بگذارند و این احتر« احترام»بخشد تا دیگران به این دانش  یا اجتماعی را می

 .نیست
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های  بین نمونه. شکل سوم علت جایگاه جوک، معنای اقتدار را در خود جای داده است. 1

گوید دلش  آقای ر می. اند که جوک ابزاری برای تسلط بر جمع است پژوهش، چهار نفر گفته

وی « توانایی» کند تا بقیه نیز خواهد با جوک گفتن، خود را فردی آگاه از همه چیز معرفی می می

را نیز دارد؛ وی در مواقعی که « المثل ضرب»برای آقای ر، جوک گفتن کارکرد . را تصدیق کنند

المثل،  ، گاهی به جای گفتن ضرب«باز کند»موضوعی را ( یا جمع دوستان)بخواهد برای دوستی 

آقای . شدکند تا آگاهی و تحلیلش را از آن موضوع به رخ بک را پیدا می« جوک مناسب شرایط»

تونه  گاهی جوک برای مخالفت با یه کسی می»کند؛ به عقیدۀ وی  ب نیز هدف مشابه بیان می

گویی قصد دارد موضوعی را رد یا تأیید کند و از این  گو با جوک ترتیب فرد جوک بدین. «باشه

ضی بع»پسندند اما  به نظر آقای ب هرچند این رفتار را برخی نمی. راه اقتدارش را نشان دهد

تونه  اگه یکی پُر رو بازی دربیاره یه جوکی چیزی می... مونه وقتا جوک گفتن مثه یه متلک می

ای که  ای تحمیل اراده به فرد دیگر است، اراده گونه« سرجای خود نشاندن». «سرجاش بشونتش

گوید جوک گفتن ممکن است معنای  آقای نون نیز می. کند معنای قدرت را در ذهن تداعی می

. «مدیریت بحث را به دست بگیره و این خودش قدرته»تواند  ار را داشته باشد زیرا فرد میاقتد

خنداندن یه استاد »به عقیدۀ وی . خواهد گوید خنداندن دیگران قدرت زیادی می خانم ت نیز می

گویی  گران اجتماعی، توانایی جوک بنابراین برای برخی از کنش. «اخمو، قدرت زیادی میخاد

 . رود که جایگاه مقتدر را برای فرد درپی خواهد داشت شمار می توانایی به ای گونه

 گويي و جايگاه كدهاي جوك.2 جدول

 كد تبييني كد تفسيري كد توصيفي

تونم چند ثانیه  کنم زیرا در جایی که همه ناراحتن می من به خودم افتخار می

 .اونارو از این فکر دربیارم
 افتخار کردن به خود

 جایگاه

آدم باید ... ولی این لودگی نیست... ببینید جوک گفتنو بعضیا میگن لودگی

 .باحال باشه که جوک بگه

نمایش خود به عنوان 

 فرد باحال

برای نمونه ... همه جوکارو همه جا نمیشه گفت... جوک داریم تا جوک

تا بقیه فکر ... گم تا سطح فکرمو نشون بده بعضی جاها می... جوکای سیاسی

 .از مسائل سیاسی سر درمیارم کنن

آشنایی با مسایل 

 سیاسی

زدن اونم از چیزهایی که من  توی یه جمعی بودیم همه با هم حرف می

اونجا کاری که کردم برای اینکه منو هم ببینن، گفتم بیاین ... آوردم سردرنمی

 ... . جوک بگیم و شروع کردم گفتن

 مطرح شدن در جمع
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 گويي و جايگاه وككدهاي ج.2 جدولادامه 

 كد تبييني كد تفسيري كد توصيفي

اگه یکی پُر رو بازی دربیاره ... مونه بعضی وقتا جوک گفتن مثه یه متلک می

 .تونه سرجاش بشونتش یه جوکی چیزی می
 سرجای خود نشاندن

 

خواد با جوک گفتن، خودمو آدمی معرفی کنم که چون از همه چی  دلم می

 .که یه تواناییایی هم دارم... ارو میگهه آره این جوک سر درمی
 تصدیق توانایی

تونی مدیریت بحثو به دست بگیری و  جوک گفتن یه جور اقتداره چون می

 .این خودش قدرته
 مدیریت بحث

 قدرت خنداندن .خنداندن یه استاد اخمو قدرت زیادی میخاد

دوست  بینم واقعا گاهی ها رو می های کمدی بعضی سریال وقتی شخصیت

کنم مزه بپرونم یا هرچی  دارم جای اونا باشم، توی جمع هم تالش می

اینجوری ... چجوری بگم. میگن من سرش یه شوخی بکنم تا همه بخندن

... کنه هرکی میخاد حرف بزنه به من نگاه می... کنم رئیس جمعم احساس می

 . کنم می خب همۀ اینا برا اینه که من جمع رو شاد... بدون من قرار نمیذارن

 احساس ریاست جمع

 گيري بحث و نتيجه

های  هایی به کنش گران اجتماعی چه مفهوم هدف این پژوهش تفسیر این موضوع است که کنش

کنند و چه  گفتن دنبال می گران چه اهدافی را از جوک دهند یا به بیان دیگر، کنش خود نسبت می

گو و  ها، دو سطح را دربارۀ فرد جوک مصاحبهنتایج مشارکتی و . دهند احساساتی به آن نسبت می

 .گویی آشکار کرد کنش جوک

ها،  ای حرفه. شدند  ای و آماتور تقسیم گو به دو دستۀ حرفه براساس توصیف، افراد جوک

کارآگاه »اجرای نمایشی قوی از جوک دارند و با حافظۀ قوی خود، موضوعات را به یاد آورده و 

شان در به  ، اجرای متوسط یا ضعیفی از جوک دارند، حافظهآماتورها. جوک هستند« مشتاق

 .ها هستند اما درپی یافتن جوک نیستند یادآوری جوک چندان قوی نیست؛ مشتاق شنیدن جوک

گویی  که جوک یکی آن. گویی سه هدف دارند گران اجتماعی از جوک برمبنای تفسیر، کنش

گویی  ع غریبه و چه آشنا؛ فرد با جوکابزاری برای افزایش شور و هیجان جمعی است، چه جم

گویی ابزاری  جوک که، دوم آن. خنداند تا احساس نشاط در همه به وجود آید کل افراد را می

دادن  فرد درصورت احساس نیاز به شکل. برای برقراری رابطۀ اجتماعی یا بازتولید آن است

تر  قراری رابطۀ اجتماعی آسانگوید و در صورت تفسیر مثبت شنونده، بر ای، جوک نیز می رابطه
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دهد، یعنی  گویی، صمیمیت خود را به دوستانش نشان می همچنین فرد با کنش جوک. شود می

گویی رابطه را نگه  فرد با جوک  کند یا در روابط مبتنی بر آشنایی تر می پیوند دوستی را محکم

فرد با . ی خواهد داشتای جایگاه جمعی یا گروهی برای فرد درپ گویی گونه سوم، جوک. دارد

این جایگاه . دست آورد کند تا جایگاهی ویژه در جمع به جوک خود را به دیگران معرفی می

ممکن است به معنای کنترل جمع یا اقناع آنها با کنش جوک باشد که درنتیجه فرد، در گروه 

س گو براسا گران جوک خالصۀ نیت و احساسات کنش 6در جدول . قدرت نیز خواهد داشت

 . کدهای تبیینی آورده شده است

 گويي براساس كدهاي تبييني نيت و احساسات جوك. 5جدول

 جايگاه رابطۀ اجتماعي شور و هيجان جمعي كد تبييني

 آوردن جایگاه دست به برقراری و دوام رابطۀ اجتماعی شاد کردن جمع نيت

 احساس شأن و قدرت احساس صمیمیت احساس نشاط احساسات

 

این واقعیت از تعامل . گویی، واقعیتی برساختی است واقعیت اجتماعی دربارۀ جوک بنابراین

های  گویی سرشار از انگیزه واقعیت جوک. آید گری افراد پدید می ذهن محقق و معنای کنش

. آوردن جایگاه است دست فردی برای افزایش شوروهیجان جمعی، برقراری رابطۀ اجتماعی و به

گویی، کنشی اجتماعی است  به نظریۀ کنش متقابل باید گفت که کنش جوکرو با استناد  از این

های  ای از واژه این نماد مجموعه. کند که در آن یک نماد، معنایی مشترک بین افراد برقرار می

گویی برای  که معنای جوک درحالی. شوند گویی بین افراد منتقل می زبانی است که با شکل جوک

موقعیت )گویی  های میدان جوک متفاوتی دربر دارد و برای نمونهبینندگان بیرونی معانی 

 . احساساتی همچون نشاط، صمیمیت، شأن و قدرت را در پی خواهد داشت( اجتماعی جوک
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