
  
  
  
  

اي؛  تحلیل گفتمان انتقادي جوك در خصوص توافق هسته
  اي در جوك فارسی بازنمایی توافق هسته

  ** ،  امین مهدوي  *سروناز تربتی
  8/3/1397 :رشیخ پذیتار   20/1/1397 :دریافتخ یتار

  
  چکیده

اي که در  ها در خصوص توافق هسته پژوهش حاضر با هدف بررسی جوك
 تحقیق این اصلیمسئله  .، انجام شده استاند ي مجازي انتشاریافتهها شبکه

 امر خصوص در ها جوك این وابستگی و ایدئولوژیک يها هی سوکردن آشکار
 در زبان  مطرح است که چگونهسؤالاست و این  قدرت يها  جناحبا اي هسته

کرده است و  پیدا چرخش طبعی شوخ و طنز قالب در قدرت مناسبات
جود، امکان از تحکم و نظم پایگانی مو بخش همچون یک امر رهایی

در این مقاله . کند صدا را ایجاد می تفسیرهاي متفاوت از گفتمان غالب و تک
 کارناوال هینظربعدي فرکالف،  از روش تحلیل گفتمان انتقادي با رویکرد سه

بدین منظور تعدادي از . شده است  باختین و طنز گروستیک استفاده
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نتایج نشان داد . اند هاي در فضاي مجازي تحلیل و بررسی شد هاي هسته جوك
 موجود وضعیت جوك، زبان ایدئولوژیک هاي جنبه از حاصل پردازي که خیال

کند و به ایجاد، حفظ و تغییر در روابط اجتماعی و  می بازنمایی و بازتفسیر را
 آن متنی يها یژگی وبه توجه همچنین با. گردد میمنتهی کردارهاي گفتمانی 

 نیز بازتفسیري تعدادي و مثبت بازتفسیري، ها  آناز تعدادي که شد مشخص
 قالب در مثبت بازنمایی که رسد ی منظر به. دارند اي توافق هسته از منفی

 ایدئولوژي قالب در منفی بازنمایی و) یازدهم دولت (حاکم قدرت ایدئولوژي
 قدرت خدمت در جوك زبانی  درواقع، ژانر.است گرفته شکل اصولگرایان

 کار به قدرت يها  گفتمانشدن ونیک و چندصداییهژم براي و قرارگرفته
  .شود می گرفته
اي، جوك، فرکالف،   تحلیل گفتمان انتقادي، توافق هسته:هاي کلیدي واژه

   باختین،ایدئولوژي
  

  مقدمه و بیان مسئله
جمهور دولت یازدهم،  عنوان رئیس اي با روي کار آمدن حسن روحانی به مذاکرات هسته

ي ها میتحرلغو  اي و  توافق هستهوعدهحسن روحانی که با . وارد دور جدیدي شد
در ابتداي کار محمدجواد ظریف وزیر امور  شده بود، المللی علیه ایران، انتخاب بین

پنج گروه کشورهاي کننده با  عنوان سرپرست تیم مذاکره خارجه دولت یازدهم را به
 ژنو ،وركینیواین دور از مذاکرات در قالب مذاکرات . انتخاب کرد) 5+1(بعالوه یک 

، لوزان و وین شکل گرفت که سرانجام محمدجواد ظریف به همراه تیم 6، ژنو 5، ژنو 4
 23( ژوئیه 14ودو ماه مذاکرات فشرده در تاریخ  کننده ایرانی، پس از بیست مذاکره
ی با گروه یدر وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نها) تیرماه

  .اي شدند ه برنامه هسته بر سر آیند1+5
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اي،  بین، در طول این مذاکرات و همچنین پس از رسیدن به توافق هسته دراین
 هایی در رابطه با این مذاکرات و توافق در فضاي مجازي منتشرشده است، که جوك

 .است تأمل و بررسی قابل برجام از ها جوك این سیاسی هی دوسوایدئولوژیک بازنمایی
زنمایی است که زبان، گفتمان، و ایدئولوژي اثرگذاري خود را نشان آنجا که در با از

بازنمایی از سه استراتژي کلیشه سازي، قطبیت، دوانگاري و طبیعی سازي بهره . دهد می
ها بر اهمیت برجام و مزایاي آن  تعدادي از این جوك)  114: 1394خانیکی، . (جوید می

هاي جوك  ها و پادگفتمان که در قالب گفتمان نیز به معایب برجام تأکید دارند، و برخی
 در مختلف هاي گفتمان ایران، سیاسی فضاي به توجه با .شوند بندي می اي تقسیم هسته
. اند شدهبازتولید  است، جوك زبانی ژانرها   آناز یکی که جدیدي زبانی ژانرهاي قالب

 و دارد پیوند تقدر مناسبات با گفتمان انتقادي تحلیل رویکرد در زبان ازآنجاکه
 از ترتیب بدین گیرد، قرار موردتوجه اجتماعی و گفتمانی ي کردارهاسطح در تواند می

 و گردند می تولید خالقانه هاي روش به ها جوك. است برخوردار خاصی متنی اهمیت
  . شوندهژمونیک و توسعه عمومی افکار در توانند می گفتمانی اشکال چون

 1»انتقادي گفتمان تحلیل« روش با است تالش در حاضر پژوهش اساس، بر این
تحلیل  از دیدگاه نورمن فرکالف. بپردازد اي هسته توافق خصوص در جوك بررسی به

 و علت روابط سیستماتیک کشف هدف از آن، که گفتمانی تحلیل"گفتمان انتقادي، 
 اختارهايس) ب (متون و رویدادها  گفتمانی،کردارهاي) الف (در بین مبهم غالباً معلولی

 که کند ی مو همچنین بررسی فرآیندهاست و روابط گسترده، فرهنگی و اجتماعی
 ایدئولوژیک طور به چگونه و ندیآ ی موجود به متونی و رویدادها کردارها، چنین چگونه

 ابهام چگونه کند می کشف و رندیگ ی مشکل قدرت، سر بر مبارزات و قدرت روابط با
 و قدرت حفظ براي عامل یک خود جامعه، و تمانگف بین روابط در پیچیدگی و

 تحلیل هدف که گفت توان ی مساده طور به). Fairclough, 1993: 135( "است هژمونی

                                                   
1. Critical discourse analysis   
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 با اجتماعی ساختارهاي و گفتمانی کردارهاي بین روابط سازي شفاف انتقادي گفتمان
 در تواند می هک قدرت مثابه به زبان. است آن متنی غیر و متنی گوناگون سطوح در زبان

  .شود هژمونیک و ایدئولوژیک گفتمانی، متفاوت ژانرهاي
 لحاظ به اي هسته توافق خصوص در ها جوك تحلیل حاضر، پژوهش تمرکز
هایی از جهان است که  ها بازنمود جنبه ایدئولوژي" ازنظر فرکالف، .است ایدئولوژیک

قدرت، سلطه و استثمار  براي کمک به ایجاد، حفظ و تغییر روابط اجتماعی تواند یم
 در ها جوك بدانیم تا آنیم پی در واقع، در. )Fairclough, 2003: 9 ("نشان داده شود

 در قدرت مناسبات با پیوندي چه ایدئولوژیکی لحاظ به اي هسته توافق خصوص
 نقش که است این در اي هسته جوك بررسی اهمیت .دارند متفاوت سیاسی يها جناح

 زبانی ژانر که رسد می نظر به واقع در. کرد واکاوي توان می تقدر روابط در را آن
 از پژوهش این در. کند می کمک جناحی هاي قدرت گفتمان شدن هژمونیک به جوك،
 ایدئولوژي و قدرت و زبان بین رابطه به خاص طور به که انتقادي گفتمان تحلیل روش
 بین قدرت، و گفتمان بحث در) 1989(فرکالف . گردد می استفاده است، مند عالقه

 درون قدرت«. است قائل تمایز »گفتمانی بیرون قدرت «و »گفتمانی درون قدرت«
 اعمال گفتمان طریق از دیگران بر را قدرت افراد، از بعضی که است چیزي »گفتمانی

 کنندگان شرکت شامل که باشد داشته متنوعی اشکال تواند ی ممورد این. کنند یم
 و کنند ی ممحدود و کنترل را تر ضعیف کنندگان شرکت رکتمشا که است قدرتمندي

 اي ایده »گفتمانی بیرون قدرت«. کنند اعمال را اجبار از شکل یک توانند ی ماوقات گاهی
 شود ی مپدیدار اجتماعی کردارهاي شناختی نشانه جنبه و گفتمانی يها  نظمدر که است

کنند  می تغییر یا شوند می حفظ قدرت، از استفاده با و قدرت خاص روابط درون در و
  .)) (Fairclough, 2012: 113 آ.فرکالف(

در نظریه تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف، به هنگام تحلیل رخدادهاي ارتباطی 
باید سه سطح متن، کردار گفتمانی و کردار اجتماعی موردتوجه قرار گیرند که در سطح 

                                                   
1. Fairclough, I   
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ها و ژانرهایی که  ردار گفتمانی، گفتمانشود، در سطح ک متن به ساختار زبانی توجه می
گردد و در سطح کردار اجتماعی  اند لحاظ می بندي گشته در تولید و مصرف متن مفصل

دهد کردار گفتمانی  گردد که نشان می نیز به مجموعه مالحظات و مشاهداتی مرتبط می
کند و این نقش   چه نقشی را ایفا می،در بازتولید یا زوال نظم گفتمانی دربرگیرنده متن

  .براي کردار اجتماعی چه پیامدهایی دارد
.  قرار دادموردبحث نگاه کارناوالی باختین با توان یم را ها جوكهمچنین این 

عنوان حوزه همگانی، موقعیت برابري را   با قرار گرفتن در فضاي مجازي بهها جوك
در این . دنکش یم، و جدیت فرهنگ رسمی را به چالش دنکن یمبراي خنده مردم مهیا 

بخش است و  طور موقتی رهایی  و بهشود یمس همراه أطور متناقضی با ی  امید بهها جوك
 اصلی مسئلهبر این اساس،  .کند یمي ساختار نظام پایگانی را سست و متزلزل ا لحظهدر 

ها در خصوص  ي ایدئولوژیک و وابستگی این جوكها هیسواین پژوهش آشکار کردن 
هاي غالب است و این  ي قدرت و چندصدایی کردن گفتمانها جناحا اي ب امر هسته

شدن به طنز و  با تبدیل  که چگونه زبان در مناسبات قدرتشود یم مطرح سؤال
  ایدئولوژیک پیدا کند؟جنبهتواند  طبعی می شوخ

  
  پیشینه تحقیق

بخش ي بسیاري انجام شده است که در این ها پژوهشدر حوزه تحلیل گفتمان انتقادي، 
اند،  هاي که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر داشته مرور برخی از پژوهش به

  .پردازیم می
بعدي نورمن فرکالف به بررسی  الگوي سهاز با استفاده ) 1395(فرقانی و عبدي  -

ها  هاي موبایلی در مورد آن ی که در شبکهیها چگونگی بازنمایی زنان در جوك
 مورد صد کتعداد بیست مورد از میان بیش از ی ها آن. اند خته است، پرداشده ساخته
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ي جنسیتی، ها جوكدهد که  نتایج نشان می. اند جوك جنسیتی را انتخاب و تحلیل کرده
  .اند بازنمایی منفی و فرودست از زنان و دختران در مقابل مردان و حتی پسران داشته

 زبانی به بررسی چگونگی با رویکرد تحلیل گفتمان اجتماعی) 2003(اورتز  -
 چون همبستگی، یي کانزاسی براي اهدافها خانواده پرخاشگر توسط ظاهراًاستفاده طنز 

که  دهد یمتحلیل انجام شده در این مقاله نشان . اتحاد و صمیمیت، پرداخته است
 از آن، تر مهم و کند یمخانواده از طنز براي رسیدن به اهداف مختلف تعاملی استفاده 

 از طریق ترسیم تمام اعضا به دست داشتن در تعامل عمدتاًي است که ا رابطهونی هارم
  .رسد یمبا طنز به آن 

با رویکرد تحلیل گفتمان فمینیستی، بازنمایی زنان در ) 2015(دیاباه و آپیاه آمفو  -
. اند  را بررسی کردهکه به ازدواج کردن زنان اشاره دارد   آکآنيها المثل ضربشماري از 

 از هر دو منبع نوشتاري و شفاهی  ی را که درباره زنانیها المثل  مورد از ضرب62 ها نآ
اند که   پس از تحلیل به این نتیجه رسیدهها آن. اند شده را مورد تحلیل قرار داده برگرفته

اي خاص از طریق استفاده از  هاي کلیشه ها تمایل به معرفی زنان با روش آکان
آور، منفی یا پست  مثابه خفت تواند به  میها آن دارند که اکثر هاي جنسیتی المثل ضرب

  .تفسیر شود
با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادي به بررسی گفتمان ) 2014(خسروي نیک  -

 که در روزنامه کیهان شده است، پرداخته اي مثابه بازنمایی اي به ایرانی در برنامه هسته
ی جامع روزنامه ازنظر رویکرد جهانی، فراگیر، در این مقاله، رویکرد گفتمان. است

مشروعیت کالن سیاسی در مقابل گفتمان محلی برجسته شده است که به رویکرد 
هاي خود و دیگري و ماهیت کشمکش سیاسی بر سر  مشروعیت خرد در جهت هویت

  .اي ایران محدودشده است برنامه هسته
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  بحث نظري
  کارناوال باختین و طنز گروتسک

 جشنی ؛است آمیز تحکم و غالب حقیقت از موقت رهایی جشن باختین منظر از اوالکارن
 شده سرکوب امر و آید درمی تعلیق حال به ها تی ممنوعومراتب   سلسلههمه آن در که

 یک واسطه به که يا شده سرکوب امر دهد ی مفرصت کارناوال است معتقد او. گردد بازمی
 و شوند جمع باهم متضادها همه و بزند بیرون بودند شده بسته مراتب سلسله سري

 فراهم کارناوالی موقعیتی در واقع امر زدن بیرون و شخصی رسوایی این. گردند ترکیب
 از و زند می حرف ها آن از تفصیل به رابله و داستایوسکی در باختین که دیآ یم

  .داند ی مواقعی معناي به رمان يها مشخصه
لحن جدي . ردیگ یما جدیت فئودالی و کلیسایی قرار خنده کارناوالی، در تقابل ب

 ترس، ضعف، اطاعت، تسلیم، دروغ، ریاکاري، :فئودالی، انباشته از عواملی مانند
 بوده است، اما خنده راستینی که در ها تیممنوعخشونت، ارعاب، تهدید و انواع 

 و تکامل آن ، موجب پالودنکند ینمکه لحن جدي را رد  کارناوال وجود دارد، درحالی
اندیشی، عناصر  جانبگی، جمود، تعصب ورزي، خشک شده و آن را از جزمیت، یک
 و جدیت را دیپا یمی و اوهام و خشکی ابلهانه شیاند سادهترس یا ارعاب، پندآموزي، و 

: 1377باختین، (دارد  از انجماد و جدا شدن از کلیت تمام نشده زندگی روزمره بازمی
اوالی یک فضاي همگانی پر از خنده است که همه برابر فضاي کارن). 491، 488

مراتبی را به تمسخر   که امر مقدس یا سلسلهکند یمکارناوال موقعیتی را ایجاد . شوند یم
کارناوال منطقی پارادوکسیکال دارد، به این معنا . بگیرد تا از طریق آن رها بخش باشد

ام پایگانی دارد و با تمسخر براي که خنده کارناوالی در تقابل با جدیتی است که نظ
  .کند یم و رهایی موقت ایجاد شکند یمي این نظام را ا لحظه

گرچه پیشینه . دهد یم در ارتباط قرار  باختین، خنده کارناوالی را با گروتسک
، نخستین بار رسد یمویژه در فرهنگ رومی  ي مسیحیت، بهها سالگروتسک به نخستین 

                                                   
1. Grotesgue 
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م در آثار فرانسوا رابله، در اشاره به اعضاي بدن به کار گرفته و در نیمه دوم قرن شانزده
؛ به نقل از پیروز و حقیقی، 27  و25: 1369تامپسون،  (شود یموارد عرصه ادبیات 

ي ها هیسووسطا، بر  گروتسک با طرد زهدگرایی و معنویت آن جهانی قرون). 70: 1393
: 1387، غالم پور و ین زادهغالمحس (کند یممحسوس و جسمانی هستی بشري تأکید 

در پیوند با خنده، طنز و جنبه کمیک و نازل باختین گروستیک ). ؛ به نقل از همان147
ی فلسفی ی و به اصل کارناوال عامیانه، محتوادهد یمي، گروتسک را ترفیع ا تودهفرهنگ 

بري و ي اتوپیایی زندگی جمعی، آزادي، براها آرمانکننده   که بیانبخشد یممعنادار و 
در کل، سخن کارناوالی، نظامی  ).؛ به نقل از همان250: 1390مکاریک، (فراوانی است 

چیز با خنده، شوخی و مسخرگی پیش  است که در آن برخالف نظام حاکم، همه
ي عجیب، ها صورتک و ها نقاب، مردم شوند یم؛ تابوها و محرمات شکسته رود یم

 شکل ممکن ظاهر نیتر يبدو و نیتر انیعر  و درگذارند یممسخره و ترسناك بر چهره 
؛ به 112: 1391شربتدار و انصاري،  (روند یم و به مقابله به هنجارهاي حاکم شوند یم

. با یاس همراه دارد به همان میزان نیز گروتسک به شکلی متناقض امید را) نقل از همان
 استحکام و ساختار آن ،گردد یمس أزمانی که یک امر امیدوارکننده تبدیل به ناامیدي و ی

  .شود نظام سست و متزلزل می
، که از آن شود یمدر فرهنگ ایرانی، نمودهاي گوناگونی از طنز کارناوالی دیده 

سو  از یک. شوند یماشاره کرد که در فضاي مجازي منتشر  ییها جوك به توان یمجمله 
اي خنده مردم فضاي مجازي چون حوزه همگانی است که در آن، موقعیت برابري را بر

 این خنده دوسویه است یعنی مردم هم خودشان بازیگرند و هم ؛کند یمایجاد 
گیرند و گاه   امر جدي را به سخره میغالباًها  از سوي دیگر، این جوك. تماشاچی

هاي انتشاریافته  در واقع، جوك. دنکن جدیت فرهنگ رسمی را همراه با نیشخند نقد می
ي ها يدئولوژیا از بخش ییرهایک کنش  رهنگ کارناوالیمثابه ف در فضاي مجازي به

واسطه مردمی که در این فضاي  ي پایگانی بهها نظممراتب و  موجود است و تمام سلسله
بنابراین، جدیت فرهنگ رسمی توسط این . شود  شکسته میشوند یمهمگانی باهم برابر 
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 و رهایی موقتی را برد یمي استحکام نظام را از بین ا لحظه و در شود یم نفی ها جوك
  .کند یمایجاد 

  
  مثابه گفتمان جوك به

بدین معنا که کارکرد . طبعی یک کردار گفتمانی است طنز و شوخ به سیمسون با توجه
در معناي فوکویی، این معنا حتی . شود محسوب می نظم برتر طنز همچون گفتمان،

ز، مشتق شده از فرهنگی خاص، طن. هاي زبانی مانند ژانر است بندي برتر از دیگر طبقه
همچنین، . گیرد ها را دربر می هاست و این نظام نهاد یا چارچوبی از باورها و شناخت

اي  هاي بالقوه  طنزپرداز از جنبهشدههاي تقبیح  اي دارد که از دریافت طنز نیاز به انگیزه
 طنز همچون یک کردار گفتمانی از موقعیت. گردد که هدف طنز است، ناشی می

  هدف طنز- 3مخاطب طنز - 2 طنزپرداز-1 :گرفته است اي شکل گانه گفتمانی سه
گانه، طنزپرداز و مخاطب   در این موقعیت سه.)گیرد آنچه مورد نقد گفتمان طنز قرار می(

د و هدف طنز، مورد توطئه نگرد طنز در رویداد گفتمان، تصویب و مورد قبول واقع می
  )Simpson, 2003: 8 (.گیرد ولیه طنز قرار می اصلی و ازهیانگو تبانی و 

اي از  ها با یکدیگر است، یعنی جنبه  روابط گفتمانبینا گفتمانیت از سوي دیگر
فرکالف به این بینا . دهد هاي دیگر ارتباط می که یک گفتمان را به گفتمان گفتمان 

 تیناگفتمانیب مارك آنجو،. گوید می) 2003فرکالف، ( "هاي گفتمانی نظام"گفتمانیت، 
در منطق گفتگوي باختین گفتار واحد . دهد  باختین ارجاع میرا به منطق گفتگوي

دیگران گفتار را با قرار دادن . که دیگران باید به آن پاسخ بدهند معنادار و طبیعی است

                                                   
1. high order 
2. satirist 
3. satiree 
4. satirised 
5. interdiscourse 
6. dialogism 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 پاییز ،15هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      120

هاي مختلف تفسیر  تواند به شیوه اما یک گفتار می. کنند در یک متن گفتمانی تفسیر می
کند که چگونه چنین تفسیرهایی  ناگفتمانیت به همین موضوع داللت میشود و بی

ازآنجاکه بینا گفتمانیت به . دنکن صورت اجتماعی بر تفسیرهاي دیگر امتیاز پیدا می به
بخشد، بنابراین ارتباط نزدیکی با ایدئولوژي، هژمونی و  ي خاصی امتیاز میرهایتفس

ها واقعیتی هستند که واقعیت دیگري را  شانهازنظر باختین ن )2004آنجو،  (.قدرت دارد
  .)Voloshinov, 1973: 10(ها ایدئولوژیک هستند  کنند، بدین دلیل نشانه منکسر می

آن است تا در نظم پایگانی ایجاد   کارناوالی باختین، که قرار برخندهبا توجه به 
دهد تا  یسازد و اجازه م شکاف کند، گفتمان غالب را با شکاف و تزلزل مواجه می

 خندهبدین ترتیب، . شده، سر برآورد   سرکوبتِیناگفتمانیبتفسیرهاي گوناگونی در 
 داراي ها  گفتماننایب. کارناوالی ایجاد شکاف در ایدئولوژي، هژمونی و قدرت است

یی را سرکوب چندصداصداست و   گفتمان غالب تککه یدرحال اند گوناگوني رهایتفس
 شکند یمصدا را  جوك، گفتمان تک. سازد  خود را پنهان میی گفتماننایب جنبهساخته و 
 را میان گفتار اولیه ییچندصداباختین  .سازد ي دیگر را مهیا میرهایتفسو امکان 

ی ادبی شناس زبانیی که در چندصدامفهوم . کند بندي می طبقه) پیچیده(و ثانویه ) ساده(
 شده رفتهیپذتر توسط باختین  صورت فعال انتقادي مرسوم است، با گفتمان طنز به و

ي ثانوي گفتارهاهاي هنري، علمی و سیاسی اجتماعی  گفتمان ازنظر باختین. است
یافته  و داراي ارتباطات فرهنگی سازمان تر افته رشد یشدت بهتر،  هستند که پیچیده

آید   میبشمار طنز در جوهر خود ژانر گفتاري ثانویه نظر نقطهاز این . باشند می
)Simpson, 2003: 80-81(.  

  
  )CDA(تحلیل گفتمان انتقادي 

 که است اي رشته میان تحلیل و پژوهش از يا حوزه) CDA (انتقادي گفتمان تحلیل
 است کرده پیشرفت به شروع پیش سال وپنج بیست در مجزا دانشگاهی حوزه عنوان به

                                                   
1. Poly phoney 



  

  
  

  
 121  ...   تحلیل گفتمان انتقادي جوك در خصوص توافق  

 است مختلف رویکردهاي از شماري شامل حاضر حال در و) 1980 حدود(
)Fairclough, 2006: 8(. یکی از رویکردهاي اصلی در تحلیل گفتمان انتقادي )CDA( ،

هاي اولیه خود، رویکردش  فرکالف در پژوهش. فرکالف در این خصوص است هینظر
کمک به "او هدفش از این رویکرد را .  انتقادي زبان نامیدمطالعهبه زبان و گفتمان را 

عی استثمارگرانه از طریق تمرکز بر روي افزایش کلی آگاهی نسبت به روابط اجتما
 در کارهاي بعدي او منحصراًاین هدف . )Fairclough, 1989: 4(کند   بیان می"زبان

ترین  که در حال حاضر یکی از جامع طوري توسعه بیشتري داشته است؛ به
؛ 1995، 1993، 1992فرکالف،  (رود یمهاي تحلیل گفتمان انتقادي به شمار  چارچوب

 ترکیبی از نقد گفتمانی و تبیین CDAاز دیدگاه فرکالف،  ).1999کی و فرکالف، شولیار
مثابه مبنایی  چگونگی آن در درون اشکال و مشارکت در واقعیت اجتماعی موجود به

  .)Fairclough, 2014: 6 (براي کنش به تغییر این واقعیت موجود در روابط خاص است
علوم اجتماعی و زبانشناسی "ن انتقادي، ، تحلیل گفتمافرکالفازنظر شولیارکی و 

آورد، در واقع یک گفتگو  را باهم در یک چارچوب واحد نظري و تحلیل به ارمغان می
زبانشناسی . )Chouliaraki & Fairclough, 1999: 6 ("کند اندازي می  راهها آنمیان 

 ، تئوري زبانشناسی است که پایه و اساس چارچوب تحلیلیکیستماتیسکاربردي 
رویکرد فرکالف همچنین بر  ).Sheyholislami, 2009: 7(دهد  فرکالف را تشکیل می

، )مفهوم نظم گفتمانی(ي انتقادي اجتماعی مانند فوکو ها هیاز نظراساس شماري 
گرفته  و دیگران شکل) مفهوم استعمار گفتمانی(هابرماس ، )مفهوم هژمونی (یگرامش
 .)Fairclough, 1989, 1992, 1995 (است

مثابه کردار اجتماعی این مفهوم را  نظریه کاربرد زبان به"از دیدگاه فرکالف،  
عنوان فلسفه زبان و مطالعات فلسفه   زبان، سبکی از کنش است که بهاوالًرساند که  می

                                                   
1. Order of discourse   
2. Hegemony   
3. Colonial discourse    
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 طور به زبان که این به دارد اشاره  همچنین.شود  به رسمیت شناخته میگرا عمل
 هاي جنبه دیگر با دیالکتیکی اي رابطه در کنش، از سبکی در تاریخی و اجتماعی
 که گرفته است، شکل اجتماعی طور به که دیالکتیکی رابطه یک. است شده واقع اجتماعی

 گفتمان تحلیل. است دادن شکل یا گیري شکل حال در اجتماعی طور به همچنین البته
 یا یکی براي جانبه یک اتخاذ جاي به ، ...زبان، کاربرد از قسمت دو کشمکش انتقادي،
  ).Fairclough, 1995: 54-55 (".آید می بشمار دیگري،

   :طور همزمان از کارکرد زبان در هر متنی همیشه به": افزاید او در ادامه می
. شود نظام دانش و باور تشکیل می) 3(روابط اجتماعی و ) 2(هاي اجتماعی،  هویت) 1(

ادن این جنبه از جامعه و فرهنگ ایفا بدین ترتیب، هر متنی سهم خودش را در شکل د
ظاهر اهمیت بیشتري از  در موارد خاص، ممکن است یکی از سه مورد به. کند می

دیگران داشته باشد، اما معقوالنه این است که فرض کنیم هر سه همواره تا حدي در 
عالوه بر این، کارکرد زبان در هردو قسمت با روش متعارف . جریان کار دخیل هستند

کند، و با  هاي اجتماعی، روابط و نظام دانش و باور کمک می ه بازتولید و حفظ هویتب
طور  صورت متعارف یا به هر مورد چه به. کند  را متحول میها آنروش خالق آمیز 

کند،   عمل میها آن چگونه زبان در درون که اینخالق آمیز، به شرایط اجتماعی و 
  )Fairclough, 1995: 54-55 ("بستگی دارد
، براي تحلیل هر نوع خاص از گفتمان دو جنبه را باید در نظر فرکالفازنظر 

یک رخداد . )Fairclough, 1995: 56 ( و نظم گفتمانیرخدادهاي ارتباطی: گرفت
اي از کاربرد زبان است مانند سرمقاله روزنامه یا مستند تلویزیون که  ارتباطی نمونه

هاي گفتمانی در  بندي گونه ظم گفتمان، به ترکیباند و ن هرکدام یک رخداد ارتباطی
ي گفتمانی خود شامل ها گونه. شود  اجتماعی گفته میحوزهنهاد اجتماعی یا یک  یک

  .شود ها می ها و انواع آن گفتمان

                                                   
1. Pragmatics   
2. Communicative events   
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  تحلیل رخدادهاي ارتباطی
تحلیل گفتمان انتقادي از یک رخداد ارتباطی، تحلیل روابط بین سه بعد یا جنبه از 

  و کردارهاي اجتماعی فرهنگی گفتمانیکردارهايمتن، داد است که فرکالف این رخ
د و متون شفاهی ممکن است فقط نمتون ممکن است مکتوب یا شفاهی باش. نامد یم

کردار گفتمانی به معنی . دنباش) تلویزیون(ي بصري ها صحبتیا ) رادیو(گفتار 
 فرهنگی به معنی رویدادهاي فرآیندهاي تولید و مصرف متن است، و کردار اجتماعی

  .شود یماجتماعی و فرهنگی است که رخداد ارتباطی بخشی از آن محسوب 
  متن) الف

تحلیل متن، . بخشی فرکالف، متن است اولین روش تحلیلی از مدل سه
و ) صدا شناسی (یصوتوتحلیل زبانی ازنظر واژگانی، دستوري، معنایی، سیستم  تجزیه
). Fairclough, 1995: 57(شود  تر از سطح جمله را شامل میی باالوستگیپ هم بهنظام 

دهد  میهاي واژگانی ـ دستوري و معنایی متن را مورد استفاده قرار  تحلیل زبانی، ویژگی
پیرو . )Fairclough, 1995: 57-58(دارند  متقابل بر روي یکدیگر ریتأثکه این دو جنبه، 

. گیرد ا از دیدگاه چند عملکردي در نظر میي سیستمیک، فرکالف متن رگرا نقشزبانشناسی 
وتحلیل  با توجه به نظر فرکالف، هر جمله در یک متن ازنظر بیان این توابع قابل تجزیه

  :کند ي مجدد میگذار برچسب را ها تیهو، و روابط، بازنمودهااست، بنابراین او 
 –) انیعملکرد اندیشگ (یاجتماعـ بازنمودهاي خاص و دوباره بافتمندي کردار 

  ها خاص شاید رساندن ایدئولوژي
 چه که اینبراي مثال، به لحاظ (خواننده هاي نویسنده و  ـ ساختار خاص هویت

ي فردي و ها جنبهي جایگاهی و نقشی هویت و یا ها جنبه چه –چیزي برجسته است 
  .)شخصیتی هویت

                                                   
1. Discourse practice   
2. Sociocultural practice   
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ا غیر براي مثال، رسمی ی(خواننده ـ یک ساختار خاص از رابطه بین نویسنده و 
  . )Fairclough, 1995: 58 ()رسمی، نزدیک یا دور

  
  کردارهاي گفتمانی) ب

مانند مراحل  (ينهادفرآیند : ، این بعد داراي دو جنبه استفرکالفبر طبق نظر 
 ). تغییرات متن از طریق رفتن در تولید و مصرف (یگفتمان فرآیندهايو ) ویرایش

)Fairclough, 1995: 58(دار گفتمانی سابقه تقسیم بین جامعه و کر"راي فرکالف،  ب
 :Fairclough, 1995( "سو و گفتمان، زبان و متن را از سوي دیگر دارد فرهنگ از یک

  ).نشان داده شده است) 1(طور که در شکل  همان ()60
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کردار اجتماعی فرهنگی

 
 متنتولید 

 
 
 
 
 
 

 مصرف متن

 کردار گفتمانی

 

  
  

 متن

  )Fairclough, 1995: 59( یارتباطرچوبی براي تحلیل گفتمان انتقادي یک رخداد  چا-1شکل 
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 از طریق بحث در مورد مفهوم اصلی در رویکرد دنتوان یمفرآیندهاي گفتمانی 
  ).Sheyholislami, 2009: 8(د نفرکالف که همان بینامتنیت است، بهترین توضیح را بده

  
   و تحلیل بینامتنیـ بینامتنیت

 به کار رفت 1960 در اواخر دهه براي اولین بار توسط کریستوا» بینامتنیت«واژه 
)Fairclough, 1992a: 269( . که اینمفهوم بینامتنیت اشاره به تولید متون دارد، به 

توانند به متون قبلی تبدیل شوند و چگونه بازسازي قواعد موجود در  چگونه متون می
متنیت هیچ  برپایه اصول بینا. )Fairclough, 1992a: 270( شود یمجدید تولید متون 

. شود هاي متن گذشته بنا می ها بر پایه متنی بدون پیش متن نیست و همراه متن
که در سطح متن تحلیل زبانی  در چارچوب تحلیلی، درحالی )180: 1394رشیدي، (

 آن وجود دارد، در سطح کردار گفتمانی نیز تحلیل زبانی وجود دارد که فرکالف به
تحلیل ): همان(او  نظر بر طبق. )Fairclough, 1995: 61 (دیگو  می"تحلیل بینامتنی"

تحلیل . بینامتنی بر مرز میان متن و کردار گفتمانی در چارچوب تحلیل متمرکز است
 که به دنبال آثار کردار گفتمانی در متن نگرد یم کردار گفتمانی به متن هیزاوبینامتنی از 

  .است
که تحلیل  طور طبیعی توصیفی است، درحالی کالف، تحلیل زبانی بهطبق نظر فر

بینامتنیت به نفوذ تاریخ بر یک متن و نفوذ متن بر تاریخ . بینامتنی بیشتر تفسیري است
ترتیب به تحول  این کند و به اشاره دارد که طی آن متن از متون پیش از خود برداشت می

در واقع، هیچ متنی را . )Fairclough, 1992b: 102 (کند و تغییر تاریخی آن کمک می
توان از استفاده کردن  یتنهایی و بدون اتکا به متون دیگر فهمید، زیرا نم توان به نمی

بنابراین بینامتنیت . اند اجتناب کرد  استفاده کردهقبالًلغات و عباراتی که دیگران 
اند  ادهاي پیشین مربوطنوعی به رخد  آن است که همه رخدادهاي ارتباطی بهدهنده نشان

                                                   
1. Intertextuality   
2. Kristeva   
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 زبانی ژانر متنِ به توان می زمینه این در). 67: 1384سلطانی،  (رندیگ  بهره میها آنو از 
 رویدادهاي و مسائل بینامتنیِ چارچوب در تنها که کرد اشاره تحقیق این در ها جوك

 ،توافق این با موافق و مخالف هاي گفتمان همچنین و اي هسته توافق گفتمان سیاسی
 .گردد می تفسیر و بررسی قابل

بینامتنیت " و "بینامتنیت صریح" :کند دو نوع از بینامتنیت را معرفی میفرکالف 
کارگیري آشکار  بینامتنیت صریح اشاره دارد بر به )Fairclough, 1992b: 85(. "سازنده

ا ام. دهنده حضور دیگر متون است قول نشان متون دیگر در یک متن که با عالئم نقل
 ردیگ یمبینامتنیت سازنده، عناصري از یک نظم گفتمانی دیگر در یک متن را به کار 

 فرآیند از اي نمونه جوك در سیاستمداران سخنان از استفاده). بیناگفتمانگی(
 موجود گفتمانی عناصر حیرصری غشکل به طنز، و جوك زبانی ژانر. است بیناگفتمانگی

 هاي شیوه به غیرصریح، گفتمانی عناصر این گیرد؛ می بکار را موجود گفتمان در
  .دنکن می بازنمایی را موجود گفتمان نمایی، بزرگ و گویی اغراق چون گوناگونی

  
  کردارهاي اجتماعی فرهنگی) ج

عد کردار اجتماعی فرهنگی ممکن است از رویدادي خاص، سطوح تحلیل ب
تر   بافت گسترده یاوريممکن است شامل بافت موقعیتی ف؛ برداشتی مختلف داشته باشد

شده  تر از جامعه و فرهنگ تعبیه کردارهاي نهادي که درون رویداد یا چارچوب گسترده
عد، سه جنبه از براي فرکالف، تحلیل در این بFairclough, 1995: 62( . (است، باشد

در ارتباط  (یاسیساقتصادي، : شود یمبافت اجتماعی فرهنگی رخداد ارتباطی را شامل 
). در ارتباط با پرسش از ارزش و ایدئولوژي (یفرهنگو ) رت و ایدئولوژي رسانهباقد

بر طبق نظر او، الزم نیست انجام تحلیل در تمام سطوح باشد بلکه هر سطحی ممکن 
 زبانی ژانر. )Sheyholislami, 2009: 9 (باشداست در ارتباط با درك رویداد خاص 

 سیاست بعد در ویژه به است؛ تحلیل و بررسی قابل عدب سه این از یک هر در نیز جوك
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 را است شده مسلط اجتماعی سیاسی بافت در که را باورهایی و ها ارزش فرهنگی؛
  .کند ی مبازتولید
 

  تحلیل نظم گفتمانی 
 زبانی گفتمان یک قالب در که است هایی گفتمان و عناصر مجموعه شامل گفتمانی، نظم

 به توجه با گفتمانی يها  نظاماین از برخی. گردند می معنادار و بندي مفصل قدرتمندتر
 نظام. کنند می پیدا تفسیري و تحلیلی قابلیت خود، موقعیتی بافت در خاص زمانیدوره 

 متفاوت تفسیري و تحلیلی هاي ارزش داراي متفاوت هاي زمینه در ها، جوك گفتمانی
 برخی و هستند خاصی دوره در موقعیتی بافت به متعلق ها جوك از یبرخ. هستند

 در غالباً سیاسی هاي جوك زبانی نظام. گیرند برمی در را تري طوالنی زمانیگستره 
و  گفتمانی کارکرد ، دورهآن اتمام از پس که دارند قرار زمانی موقعیتی بافت چارچوب

 میان دیالکتیک رابطه یک به توان می ترتیب، بدین. دهند می دست از را خود کرداري
   .بودقائل اجتماعی  رخدادهاي و انیگفتم ژانرهاي

 اي رابطه به فرکالف": سندینو ی مگفتمانی نظم درباره پسیلی فو یورگنسن
 یا نظام یک گفتمانی نظم. است قائل گفتمانی نظم و ارتباطی رویدادهاي میان دیالکتیک

 یارتباط رویدادهاي که معنا این به. آن ساختارگرایانه معناي به نه اما است، سیستم
 زبان از خالقانه استفاده با توانند می بلکه کنند، می بازتولید را گفتمانی هاي نظم تنها نه
 تمام مجموع گفتمانی نظم). 125: 1389یورگنسن و فیلیپس، (... دهند تغییر را ها آن

. اند شده گرفته کار به اجتماعی مشخص قلمرو یک در که است هایی گفتمان و ژانرها
 مشخص يها  نمونهتوسط که معنا این به است نظام یک گفتمانی نظم که این نخست
 هم و است ساختار هم ترتیب، بدین. بخشد ی مشکل ها آن به و گرفته شکل زبان کاربرد
 کنترل گفتمانی نظم لهیوس  به،ارتباط منابعمنزله   و ژانرها بهها گفتمان از استفاده کردار

 را آنچه و سازد ی مرا دسترس در) ژانرها و ها گفتمان (منابع گفتمانی نظم چون دنشو یم
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 با را گفتمانی نظم توانند می زبان کاربران حال نی درعاما. دنکن ی ممحدود گفت توان می
 ژانرهاي و ها گفتمان واردکردن با یا جدید اي شیوه به ژانرها و ها گفتمان کارگیري به

 هنگامی خصوص به گفتمانی هاي نظم. دهند تغییر گفتمانی هاي نظم سایر به متعلق
 هاي نظم دیگر به متعلق ژانرهاي و ها گفتمان که داشت خواهند را تغییر آمادگی

  ."شوند گرفته خدمت به گفتمانی
 ندنتوا می بلکه شوند، نمی مربوط خاصی نهاد به ضرورتاً زبانی هاي نظام این تولید

 از مستقل که "عمومیوزه ح" در هابرماس، زعم به یا اجتماعی قلمرو در آزاد طور به
 :گویند می پسیلی فو یورگنسن خصوص این در. شوند تولید است، دولت دخالت

 براي(کرد  ی ممرتبط خاصی نهادهاي به را ها گفتمان نظم اش هی اولآثار در فرکالف"
 که کرد می تأکید حال درعین اما ،)1995 فرکالف،) (ها رسانه گفتمانی نظم مثال

یورگنسن و  (کنند عمل نهادي مرزهاي وراي توانند می گفتمانی هاي نظم و ها گفتمان
 است، کرده فی تألشولیارکی همراهی به که متأخرش اثر در او. )125: 1389فیلیپس، 

 زده پیوند بوردیو پیر »میدان «مفهوم به سودمندي شکل به را »گفتمانی مفهوم« مفهوم
 قلمرو یک بوردیو ازنظر میدان ،خالصه طور به). 1999 فرکالف، و شولیارکی(است 

 و بوردیو(کند  می تبعیت خاص اجتماعی منطق یک از که است مستقل نسبتاً اجتماعی
 تحت که هاست، میدان این انواع از متشکل جامعه بوردیو،  ازنظر).94 :1996 واکونت،
 گریکدی به روابط از اي پیچیده شبکه در و دارند قرار فراگیري »قدرت میدان «حاکمیت

  ."اند خورده پیوند
 گفتمانی هاي میدان آن از منتج رویدادهاي و جامعه بطن در سیاسی گفتمان نفوذ

 ژانرهاي چون را خود گفتمانی، نظام و قدرت روابط شبکه در که آورد می بوجود را
مثابه یک  گفتمان سیاسی به"، فرکالف ازنظر .دنساز می نمایان نهادها از مستقل زبانی

تر تغییر اجتماعی و  شود که پیوسته در درون فرآیندهاي گسترده ی درك مینظم گفتمان
ها  مند گونه نظم گفتمان سیاسی، وضعیت ساخت. " استعوض شدنفرهنگی در حال 

دهند و نظامی ـ ولو یک نظام باز و  هایی است که گفتمان سیاسی را شکل می و گفتمان
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فرکالف،  (کند ینی تعریف و مرزبندي میمتغیر ـ که گفتمان سیاسی را در نقطه زمانی مع
1388 :2 .( 

  
  ایدئولوژي و قدرت

 خدمت در یعنی شود، ایدئولوژیک که کند می پیدا گفتمانی خصلت زمانی گفتمان
 باورهاي به وابسته جامعه یک قدرت.  بر سازدرا جامعه باورهاي و بگیرد قرار قدرت

 معناداري نظام و باورها برساخت هب موفق ایدئولوژیک نظامهراندازه . است جامعه آن
 کردارهاي و بود خواهد برخوردار باالتري گفتمانی خصلت از شود، جامعه یک

 خدمت در معنا" ایدئولوژي.. شوند می ي سازیعی طبنظام، این در اجتماعی و گفتمانی
 شدگی طبیعی مسیر در همچنین ایدئولوژي) Fairclough, 1995: 14 (".است قدرت

 که دهد ی منشان و) Fairclough: 14( است ضمنی تعامل، از خاصی انواع سازماندهی
 موارد در سلطه روابط خدمت در واقع در کنند ی معمل ایدئولوژیکی طور به معانی
 توانند ی مها ایدئولوژي": سدینو ی مگفتمان تحلیل در فرکالف .)همان( هستند خاص

 عنوان به (ها سبک با و ،)مصوبات عنوان به ( ژانرهابا ،)بازنمودها عنوان به (ها گفتمان با
توانند  ها می بنا به تعریف فرکالف، گفتمان .)Fairclough, 2003: 9 ("باشند همراه) اقناع

 که به حفظ و دگرگونی اند ییها آن ایدئولوژیک هاي وبیش ایدئولوژیک باشند، گفتمان کم
  ).131: 2002یورگنسن و فیلیپس، (کنند  مناسبات قدرت کمک می

مثابه  ، برداشت فرکالف از ایدئولوژي به)همان (پسیلیفنظر یورگنسن و  از
اي که در کردار گفتمانی ریشه دارد برگرفته از نگرش جان تامپسون به ایدئولوژي  پدیده
در دیدگاه تامپسون، ایدئولوژي کرداري است که درون فرایندهاي تولید معنا در . است

گیرد که روابط قدرت را  معنا را به نحوي به خدمت می و دهد یمزندگی روزمره رخ 
پردازان اجتماعی و  فرکالف همچون بسیاري از نظریه ).1990تامپسون، (حفظ کند 

با . گیرد فرهنگی، در رویکردش نسبت به ایدئولوژي از نظریه آلتوسر و گرامشی بهره می
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نئومارکسیست، معتقدند  هعنوان نمایندگان برجست  آلتوسر و گرامشی، بهکه اینتوجه به 
تولید معنا در زندگی روزمره نقش مهمی در حفظ نظم اجتماعی دارد؛ فرکالف 

مثابه یک کل است؛ همچنین معتقد  حال که منکر برداشت آلتوسر از ایدئولوژي به درعین
هاي مختلف و رقیب جاي داد، که این امر   درون ایدئولوژيتوان یماست که افراد را 

تأثیرات ایدئولوژي آگاه   و ما را ازگردد یمتردید و عدم اطمینان منجر به حس 
حاوي عناصر متعدد » عقل سلیم«این موضع متکی به ایده گرامشی است که  .سازد می

هاي اجتماعی در آن  رقیبی است که محصول مذاکره بر سر معناست که تمامی گروه
اي است  بلکه فرایند مذاکره سلطه نیست صرفاًهژمونی ) 1991گرامشی،  (.شرکت دارند

وجود همین عناصر رقیب بذرهاي . آید که طی آن اجماعی بر سر معنا به دست می
 ابزاري کشند یممقاومت را در خود دارند چون عناصري که معناي حاکم را به چالش 

در نتیجه هژمونی هرگز ثابت نیست بلکه . دهند یمبراي مقاومت در اختیار افراد قرار 
اي  موازنه«اي از اجماع وجود دارد ـ  کند و ناتمام است و همواره فقط درجه تغییر می

  ).Fairclough, 1992b: 93(» ثبات و متناقض بی
یابی به هژمونی از دو طریق وارد مبارزه  منظور دست ، قدرت بهفرکالفازنظر 

  :شود یمقدرت 
بندي  در درون نظم گفتمانی نظام سیاسی در مفصل» ازلحاظ درونی«. الف

  کردارهاي گفتمانی مختلف؛
ي گفتمان مختلف ها نظمهاي متفاوت و  بندي نظام با مفصل» ازلحاظ بیرونی«. ب

  ).که در بخش گذشته به آن پرداختیم(). 8 و 7: 1388فرکالف، (
گذارد که با کمک آن  اي در اختیارمان می به عقیده فرکالف، مفهوم هژمونی وسیله

تر درگیر   گفتمانی چگونه بخشی از کردار اجتماعی گستردهتوان نشان داد که کردار می
اي از  مثابه جنبه  بهتوان یمکردار گفتمانی را : دهد در روابط قدرت را تشکیل می

اي که  اي هژمونیک به شمار آورد که به بازتولید و تغییر و تحول نظم گفتمانی منازعه



  

  
  

  
 131  ...   تحلیل گفتمان انتقادي جوك در خصوص توافق  

کند  یمکمک ) ات قدرت موجودو در نتیجه بازتولید و تحول مناسب(بخشی از آن است 
  ).133: 2002یورگنسن و فیلیپس، (

اند با گفتمان سازي  ي سیاسی در تالشها گروهبر همین مبنا، طرفداران احزاب و 
ها و ارتباطات غیرصریح مانند جوك؛ گفتمان و  در سطح عموم جامعه از طریق رسانه

روابط قدرت در نزاع با بندي کنند تا در درون  نظم گفتمانی را بازتولید و مفصل
بدین ترتیب، براي طرد . هاي رقیب، قدرت و پایداري خود را تثبیت کنند گفتمان
 هژمونیک، با بازتولید معانی، نظام گفتمانی خود را منازعههاي رقیب در این  گفتمان

قدرت، قدرت تثبیت معنا توسط بکارگیري زبان است، و  .سازند مرزبندي و متعین می
.  نه به معناي سلطه بلکه برتري و سروري معناداري و پذیرش زبان استاًصرفهژمونی 

تواند در  بدین ترتیب، زبان همچون یک رسانه، در اشکال و ژانرهاي متفاوت می
هاي  با توجه به ژانر زبانی جوك که در خصوص جریان .مرزبندي گفتمانی عمل کند

هایی را که در خصوص توافق   جوكتوان یم؛ ردیگ یم اجتماعی هر دوره شکل -سیاسی
هاي مجازي رواج پیدا کرد را  اي دولت یازدهم در میان عموم مردم توسط شبکه هسته

هاي هژمونیک براي  عنوان اشکالی از ارتباطات در نظر گرفت که در این منازعه به
  .شده است بکار گرفته  هاي گفتمانی هر جناح سیاسی تقویت نظام

  
  )متدلوژي(شناسی  روش

. شده است  این پژوهش، از تحلیل گفتمان انتقادي با رویکرد فرکالف استفادهدر
در نظر او، . مثابه شکلی از کردار اجتماعی است در رویکرد گفتمانی فرکالف، زبان به

هیچ رابطه خارجی بین زبان و جامعه وجود ندارد بلکه یک رابطه درونی و دیالکتیکی 
مثابه  دین ترتیب در نگاه فرکالف به زبان بهب). Fairclough, 1989: 22-23(است 

تنها متون بلکه فرآیندهاي تولید و تفسیر نیز تحلیل  گفتمان و کردار اجتماعی، نه
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تحلیل گفتمان انتقادي ) Fairclough, 1989: 26( نظر فرکالف بر طبقبنابراین . شوند می
گیرد عد انجام میدر سه ب:  
 هاي صوري متن است ا ویژگیاي است که در رابطه ب مرحله توصیف. 

 مثابه محصول یک   با نگاه متن به. به رابطه بین متن و تعامل مربوط استتفسیر
مثابه منبعی در فرآیند تفسیر؛ باید توجه کرد که از دیدگاه فرکالف  فرآیند اجتماعی و به

 .استفاده از واژه تفسیر براي هر دو فرآیند تعاملی و یک مرحله از تحلیل است

 با روابط بین تعامل و بافت اجتماعی در ارتباط است ـ با تعیین اجتماعی ین تبی
 .شان یاجتماعاز فرآیند تولید و تفسیر و تأثیرات 

 هاي شبکه در اي که در رابطه با مذاکرات و توافق هسته جوك 50 مقاله این براي
قاله، تعداد  که به علت کاهش حجم م استقرارگرفته بررسی مورد انتشاریافته، اجتماعی

 از ها جوك این آوري جمع براي .گردند سطح توصیف تحلیل میها در   مورد از جوك8
 ها، جوك ارسال براي تلگرامی مختلف هاي گروه اعضاي فراخوان و تلگرام هاي کانال

صورت  گیري به با توجه به انتقادي و کیفی بودن این پژوهش، نمونه .است شده  استفاده
 پژوهشگر گیري، نمونه از روش این در. د صورت گرفته است هدفمنغیر تصادفی

 :1381 نچمیاس، و فرانکفورد (کند می انتخاب ذهنی صورت به را گیري نمونه واحدهاي
 با توجه به نظریه کارناوال باختین و طنز ها جوكي هدفمند ریگ  نمونهواقع، در). 264

سعی بر  ی هستند کههای جوك شده ي انتخابها جوك. گروتسک صورت گرفته است
 را )اي همچون روابط دیپلماتیک رسمی توافق هسته (نقض جدیت فرهنگ رسمی

و  شده را آزاد  تا امر سرکوبگرفته و با ریشخند، امر جدي را به سخره داشته
 بر اساس فرهنگ کارناوالی به زندگی ها جوكاین . دنبخشی موقت را ایجاد کن رهایی

نسبت به فرهنگ  و شکلی از تمسخر دن دار انسان توجهروزمرهجسمانی و 
  .دارندرا هاي سیاسی وجود داشته،  کشی که در امر تحریم ریاضت
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  ها تحلیل و بررسی یافته
  توصیف

 اونم عمراً آگه ظریف  ریال500 تا چند ماه دیگه بنزین میشه لیتري میگن ،
 !بذاره حساب کنی

  هاي تجربی ارزش
  : ریال500ي  بنزین میشه لیتر،چند ماه دیگه تا
طور ضمنی نشان از زمانی است که توافق  در این جوك به» تا چند ماه دیگه«
 5+1اي و توافق با  در واقع، با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته. شود یماي انجام  هسته

»  ریال500بنزین میشه لیتري «اي و در پس آن، با توجه به گزاره  بر سر مسائل هسته
اي است که باعث رفع مشکالت اقتصادي و بهبود اقتصاد کشور  ي هستهها میتحررفع 

  .شود می
  يا رابطههاي  ارزش
اي و سبک  این جوك با استفاده از لحن محاوره: ، بذاره حساب کنیعمراًاونم 
 اعتماد و همبستگی بین خوانندگان و رابطهي در تالش است تا بازار کوچهعامیانه و 

  .دهد عی جوك را تا حد زیادي افزایش میایجاد کند و ویژگی اقنارا دولت 
جنبه طنز جوك )  ریال500لیتري (اغراق در قیمت بنزین :  ریال500بنزین میشه 

اي  کاهش شدید بنزین جنبه اقناعی توافق هستهبه از طرفی با توجه . دهد را افزایش می
  .برد را باال می

، اما با آوردن واژه  و طنز استزیآم اغراقهرچند این جوك داراي مضامین : میگن
ي  سازیعیطبکند، که در  در ابتداي جمله، آن را در قالب جمله خبري بیان می» میگن«

گرفته  بندي شکل در واقع، از صورت. باشد  میمؤثرموضوع جوك و باورپذیري آن، 
  .شده است اي است استفاده براي رسیدن به مقصد که همان مثبت بودن توافق هسته
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  هاي بیانی ارزش
 ریال، 500آمیز قیمت بنزین به  در این جوك کاهش اغراق:  ریال500بنزین میشه 

کند که  همچنین از این ایده دفاع می. اي است دربردارنده نتیجه مثبت از توافق هسته
ازاندازه در این جوك، در  که اغراق بیش درحالی. اي به سود کشور است توافق هسته

  . گرفتن را هم در پی دارداش، شکلی از به سخره معناي ضمنی
در این جوك، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و نماینده ارشد : ظریف

طور ضمنی اشاره به نقش او در  ، برجسته شده و به5+1اي با گروه  مذاکرات هسته
  .رسیدن به این توافق دارد

  وآمد کنیم، چی   رفتآمریکا با میخواه یحاال که م! واااااي خدایا
 !وشییییییییییییمبپ

  هاي تجربی ارزش
 آمریکاطور ضمنی به رابطه با  این جمله به: وآمد کنیم  رفتآمریکا با میخواه یم

بعد از انقالب اسالمی، . گیرد اي شکل می در آینده اشاره دارد که به سبب توافق هسته
است که  همیشه یکی از مسائل مهم سیاسی ایران به شمار آمده آمریکاموضوع رابطه با 

  .شود سر گرفتهتواند از  این رابطه می اي، توافق هسته با
  اي هاي رابطه ارزش

 استفاده از این دو گزاره در ابتداي این جوك، که نوعی :، چی بپوشیمیاواااااي خدا
کند  گیري جوك را مشخص می دهد، جهت  را نشان میآمریکاتعجب و ذوق از رابطه با 

گیرد، شنونده را براي   مینشأت از فرهنگ عامیانه و با توجه به معناي ضمنی که
دهد و  کند و ویژگی اقناعی جوك را تا حد زیادي افزایش می موضوعی جالب آماده می

  .اي تأثیرگذار بوده است در القاي تصویر مثبت از توافق هسته
  هاي بیانی ارزش
 طور ضمنی، ه در این جوك داراي ارزشیابی مثبت است و بآمریکارابطه با : آمریکا

 اهمیت دادن مردم گرکه نشان درحالی. دهد اي را نشان می بازنمایی مثبت از توافق هسته



  

  
  

  
 135  ...   تحلیل گفتمان انتقادي جوك در خصوص توافق  

 را در حد رفتن به آمریکامردم، رابطه با . به پوشش و نه بهبود روابط دیپلماتیک است
پوش و اهل  اي شیک عنوان جامعه  را بهآمریکابسا که  چه. اند مهمانی عروسی تقلیل داده

 ایرانی را روزمرههاي زندگی  اي ارزش تواند تا اندازه این مسئله می. کنند یملقی مد ت
 طبقهد با ظاهرسازي، خود را فراتر از نخواه نشان دهد که در مقابل یک غریبه می

.  در فرهنگ ایرانی اهمیت داردغالباًنگاه و قضاوت دیگري . اجتماعی خود نشان دهند
زنک در این   تخاصمات سیاسی با نوعی نگاه خالهروابط دیپلماتیک، رفع تحریم و

  .جوك بازنمایی شده است
 منتظرم تحریما رو بردارن یهو . از صبح نرفتم. باید از کارتم پول بردارم

 ! نشهيکار می خوام دوباره. جاي بیست هزار تومن، بیست هزار دالر بردارم به

  هاي تجربی ارزش
اي دارد که منجر  اره ضمنی به توافق هستهاین جمله اش: منتظرم تحریما رو بردارن

 بهبود شرایط القاکنندهها در این جوك،  برداشت تحریم. شود ها می به رفع تحریم
  .برد اقتصادي مردم است که جنبه اقناعی و هژمونیک جوك را باال می

  اي هاي رابطه ارزش
ها  ج تحریماغراق در نتای: جاي بیست هزار تومن، بیست هزار دالر بردارم یهو به

جاي بیست هزار تومان جنبه طنز جوك را  که منجر به برداشت بیست هزار دالر به
طور ضمنی اشاره به بهبود وضعیت اقتصادي در  از سوي دیگر به. افزایش داده است

  .ها دارد نتیجه رسیدن به توافق و رفع تحریم
آمیز این  جنبه اغراقهرچند : کاري نشه  می خوام دوباره،باید از کارتم پول بردارم 

 درانتهاي جوك، در اما با آوردن این دو جمله یکی در ابتدا و دیگري . جوك باالست
  .طبیعی سازي و باورپذیري آن تأثیرگذار بوده است
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  هاي بیانی ارزش
اي است که بازنمایی  ها ثمره توافق هسته برداشت تحریم: تحریما رو بردارن 

  .شود یمت اي برداش مثبت از توافق هسته
این جمله دربردارنده ارزشیابی : جاي بیست هزار تومن، بیست هزار دالر بردارم به

حال، شکلی از  درعین. مثبت از جوك است که جنبه اقناعی این جوك را باالبرده است
هاي پنهانی این  از سوي دیگر، در الیه. کند لوحانه را بازنمایی می بینی و نگاه ساده خوش

 دریافت که مردم پولدار شدن را نه درگرو کار و زحمت خودشان، بلکه توان جوك، می
 .زحمت هستند دانند و در انتظار رسیدن پولی بی  میآمریکادرگرو رابطه با 

 ظریف کار خاصی انجام نداده... 

اصالً از اول اختالفی ، دنیفهم یتیم جلیلی چون انگلیسی بلد نبودن چیزي نم
  !وجود نداشته
  بیهاي تجر ارزش

طور ضمنی به مقایسه بین ظریف و جلیلی  این جوك به: جلیلیظریف، تیم 
پردازد و به  می) نژاد کننده ارشد ایران در دوره ریاست جمهوري احمدي مذاکره(

اي و از   و رسیدن به توافق هسته5+1موفقیت ظریف در حل اختالف بین ایران و گروه 
در واقع، جلیلی نماینده . کرات، اشاره داردسوي دیگر به عدم توانایی جلیلی در این مذا

  .جناح اصولگرا و دولت دهم و ظریف نماینده دولت یازدهم است
اي  این جمله که علت عدم موفقیت جلیلی در مذاکرات هسته: انگلیسی بلد نبودن

 به عدم دانش میرمستقیغطور ضمنی اشاره  داند، همچنین به را نداشتن دانش زبانی می
  .در مسائل دیگر نیز داردکافی جلیلی 
  اي هاي رابطه ارزش

استفاده از این جمله در این جوك، جلیلی را : اصالً از اول اختالفی وجود نداشته
  .در جایگاه فروتر قرار داده استرا که قادر نیست به زبان انگلیسی سخن بگوید، 
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  هاي بیانی ارزش
 و قرارگرفته از جلیلی طور ضمنی در جایگاه برتر در این جوك، ظریف به: ظریف

  .بازنمایی مثبت شده است
جلیلی به علت عدم تسلط به زبان انگلیسی و عدم رسیدن به توافق در : جلیلی

حال، در  درعین .جایگاه فروتر از ظریف قرارگرفته و نوعی بازنمایی منفی از او است
 اشگرانهپرخ تند و وهیشاین ژانر زبانی مقایسه؛ تخاصم میان دو جناح سیاسی از 

 اش یضمناي پیدا کرده است و در معنی  خودش نزول کرده و جنبه و ارزش کنایه
به کالم دیگر، این اختالفات . زبانی دانسته است اختالفات موجود را ناشی از عدم فهم

عدم تسلط به زبان انگلیسی، به عدم توافق . داند یمي فرهنگی ها تفاوت از متأثررا 
که سیاسی بداند، امري فرهنگی تلقی  ن اختالفات را بیش از آنفرهنگی اشاره دارد و ای

  .کرده است
  که انرژي گفتم ی صبح بیدارت کردم ولی باید م3ببخشید که ساعت 

 !!!اي حق مسلم ماست هسته

  هاي تجربی ارزش
این جمله هژمونیک که در جریان مذاکرات  :اي حق مسلم ماست انرژي هسته

بینیم در  طور که می مردم به وجود آمده است، هماناي و براي همراه کردن  هسته
و ویژگی اقناعی این جمله را . ها نیز بازتولید شده و با عنصر طنز درآمیخته است جوك

  .تا حد زیادي افزایش داده است
  اي هاي رابطه ارزش

گوینده با استفاده از این جوك در تالش است تا :  صبح بیدارت کردم3ساعت 
  .ي را به مخاطب القا کندخبري مهم و ضرور
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  هاي بیانی ارزش
اي  انرژي هسته«اي در این جوك و در جمله  گزاره انرژي هسته: اي انرژي هسته 

این جوك در معناي ضمنی خود . داراي بازنمایی مثبت است» حق مسلم ماست
در برابر با شعار حقوق بشر، به این . شده ملت ایران است  حقوق پایمالبازگوکننده

وع اشاره دارد که ملت ایران هم داراي حقوقی است که باید طبق قوانین حقوق موض
مثابه اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق ملت  این جمله به. بشر موردتوجه قرار بگیرد

  .شود یمایران بازنمایی 
 اي بود فقط دوستان توافق درزمینه هسته! 

  !!!ونرسانی کنید مردم با تاپ و شلوارك نیان بیر اطالع
  هاي تجربی ارزش

در این :  مردم با تاپ و شلوارك نیان بیرون،اي بود فقط توافق درزمینه هسته
این جوك اشاره ضمنی به . هاي اجتماعی دارد جوك تاپ و شلوارك استعاره از آزادي

اي است و در حالتی  هاي مدنی دارد که حاصل توافق هسته رسیدن به آزادي
شود که جنبه طنزآمیزي جوك را افزایش داده  بیان می) یگوی وارونه(پارادوکسیکال 

  .است
  هاي بیانی ارزش

طور ضمنی اشاره به آزادي دارد و در  واژگان تاپ و شلوارك به: تاپ و شلوارك
. شده است  ی است که در جامعه سرکوبیها تجربه ذهنی مخاطب یادآور آزادي

 پوششی ،قیدي است  بیحال که تاپ و شلوارك پوششی حاکی از راحتی و درعین
تنبلی  گرناش نشا  در معنی ضمنی وگر روزهاي تعطیل و به سرکار نرفتننگانه و نشا بچه

  .است و کار نکردن
 مگه : یگه دکتر میدي؟ رو لفتش مییقدر توافق نها  چرا اینیگنه دکتر مب

 !!! مرغ از قفس بپرهیران ایاد نین کاتریگه توافق کنم دي شدم زودیوونهد
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  اي تجربیه ارزش
لفت دادن «گزاره : لفت دادن توافق نهایی، کاترین نیاد ایران مرغ از قفس بپره

مرغ از «اصطالح . اي دارد اشاره ضمنی به طوالنی شدن مذاکرات هسته» ییتوافق نها
طور ضمنی به  این جوك که به. نیز به معناي از دست دادن فرصت است» قفس پریدن

عنوان نماینده  ن انتقاد دارد با به حاشیه راندن ظریف بهروند مذاکرات و طوالنی شدن آ
  .داند یمثمر  اي را بی دولت روحانی، مذاکرات و توافق هسته

  اي هاي رابطه ارزش
هاي  واژهاز استفاده :  توافق کنمي شدم زودیوونهمگه د یدي،لفتش م قدر چرا این

اهمیت بودن  ر ضعف و کم مردم و نشانگانهیعاماي در این جوك حاکی از زبان  محاوره
  .این توافق از دید گفتمان موجود است

طور غیرمستقیم به امري  این جمله به:  مرغ از قفس بپرهیران ایاد نینکاتر
در نتیجه . جنبه طنز جوك را افزایش داده است غیرممکن و نامحتمل اشاره دارد که

  .اشدب ی محمدجواد ظریف می رانهیحاشاي و به  تمسخر مذاکرات هسته
  هاي بیانی ارزش

طور غیرمستقیم اشاره ضمنی به محمدجواد ظریف دارد که در   واژه بهنی ا:دکتر
، و داراي بازنمایی منفی از ظریف و توافق راند یمتصور او را به حاشیه  حالتی غیرقابل

زنی را در هم  برچسب/ این شکل از ژانر زبانی، گفتار طنز و انگ زنی. اي است هسته
فرهنگ . مدار است هاي یک سیاست حال حاکی از نادیده گرفتن تالش درعین. زدیآم یم

 رد شدن، به توافق دیپلماسی و زرد عجله کردن، مثل سریع از چراغ روزمره
طور ضمنی نشانگر عدم صبر و شکیبایی مردم  به .ساز تعمیم داده شده است سرنوشت

  .باشد می
 ريخبر فو 
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 ازجمله انهیجو خود فقط براي مقاصد صلحقرار شده ایران از سانترفیوژهاي 
 و گرفتن یطالب آب ، معجون، شیر هویج بستنی،رموزیپرتقال، ش گرفتن آب هویج، آب

  .اي مبارك  توافق هسته،هسته آلبالو و گیالس استفاده کند
  هاي تجربی ارزش
این جوك اشاره تمسخرآمیز : انهیجو  مقاصد صلحي خود فقط برایوژهايسانترف

اي با  طور غیرمستقیم به برچیده شدن انرژي هسته اي دارد و به  توافق هستهبه نتایج
  .توجه به این توافق اشاره دارد

  اي هاي رابطه ارزش
استفاده از این واژه در ابتداي جوك، شنونده را براي شنیدن موضوعی : ريخبر فو

حال ویژگی  گذارد و درعین  میریتأثکند، که در ادامه جوك بر مخاطب  جدي آماده می
  .دهد اقناعی جوك را افزایش می

شدن  اي است و با توجه به تبدیل این گزاره داراي بار کنایه: اي مبارك توافق هسته
  .گیري، این گزاره کنایه از یک توافق بد دارد میوه سانترفیوژها به دستگاه آب

  هاي بیانی ارزش
ه سانترفیوژها به جویان در این جوك مقاصد صلح: ...آب هویج، ،جویانه صلح

طور ضمنی اشاره به برچیده شدن سانترفیوژهاي   تعبیر شده است و بهوهیم آبگرفتن 
و بازنمایی منفی از توافق . اي وجود دارد ی از بندهاي متن توافق هستهکیدردارد که 

  .اي دارد هسته
  تفسیر
 زمانی است که در حین ي همها جوكاي از نوع  ها در خصوص توافق هسته جوك

طور که در بخش  همان. اي و همچنین بعد از توافق انتشاریافته است مذاکرات هسته
ها با بازنمایی مثبت و تعدادي نیز با بازنمایی  توصیف ذکر کردیم، تعدادي از جوك

رسد که بازنمایی مثبت در قالب گفتمان قدرت حاکم  به نظر می. ندا منفی بازتاب داشته
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) اصولگرایان(نفی در قالب گفتمان مخالف قدرت حاکم و بازنمایی م) دولت یازدهم(
در . اند اي را بوجود آورده هاي جوك هسته ها و پاد گفتمان گرفته است، که گفتمان شکل

هر یک .  هژمونیک هستیممنازعههاي زبانی براي  ها ما شاهد چرخش تحلیل این جوك
ها در نظر  اي در جوك فق هستههایی را براي توا فرض آنند تا پیش ها در پی از این گفتمان

هاي متنی مثبت و منفی ارزش داده شده، در  ها که با ویژگی فرض این پیش. بگیرند
توان جوك را یک ژانر  بدین ترتیب، می. اي نیز بازنمود داشته است هاي هسته جوك

گذار  اي ارزش عنوان رسانه زبانی دانست که در مناسبات قدرت و منازعات هژمونیک به
 پرکتیکال داشته جنبهنظام گفتمانی  گیرد تا براي تعین بخشیدن به د استفاده قرار میمور

  .باشد
مایه  دهد که درون هاي مثبت و منفی را بازتاب می هاي متنی جنبه همچنین ویژگی

اي در   هستههاي هاي اصلی جوك مایه درون. دهد اي را تشکیل می هاي هسته جوك
  :گیرند قرار می) موافق و مخالف(پاد گفتمان دودسته گفتمان و 

هاي مثبت این مذاکرات و توافق  ها و ویژگی اي به جنبه ـ در گفتمان جوك هسته
ها  مایه اصلی این جوك هاي مثبت، درون ها و جنبه مجموع این ویژگی. شده است اشاره

ع رفع مشکالت اقتصادي و بهبود اقتصاد کشور، رفهایی چون  ویژگی. اند را تشکیل داده
ها و گشایش اقتصادي، رسیدن  ، رفع تحریمآمریکامشکالت سیاسی و برقراري رابطه با 

  .اي سازي و برخورداري از انرژي هسته هاي مدنی، حق غنی به آزادي
هاي منفی مذاکرات و توافق را  اي، جنبه مایه پادگفتمان جوك هسته ـ درون

ي ها تیفعال محدودیت اي، طوالنی شدن روند مذاکرات هسته. برجسته کرده است
 بودن متن توافق زیتمسخرآماي،  اي، برچیده شدن سانترفیوژها و انرژي هسته هسته
  .ها برجسته شده است هاي منفی است که در برخی از جوك اي و نتایج آن، جنبه هسته
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  اي ي جوك هستهها مایه  درون-1جدول 
    )بازنمایی منفی(پاد گفتمان   )بازنمایی مثبت(گفتمان 

  
  

ي جوك ها مایه درون
  اي هسته

رفع مشکالت اقتصادي و بهبود 
  اقتصاد کشور
در برقراري رفع مشکالت سیاسی 

  آمریکارابطه با 
  ها و گشایش اقتصادي رفع تحریم

  ي مدنیها يآزادرسیدن به 
سازي و برخورداري از  حق غنی

  اي هسته انرژي

  اي طوالنی شدن روند مذاکرات هسته
  اي ي هستهها تیفعالمحدودیت 

برچیده شدن سانترفیوژها و انرژي 
  اي هسته

اي و  تمسخرآمیز بودن متن توافق هسته
  آنج ینتا

  
 تبیین

اي  هاي هسته مایه جوك هاي متنی که حامل اثرات ایدئولوژیک است، درون ویژگی
اي از دو ایدئولوژي متفاوت برآمده،  مایه جوك هسته درون. را بوجود آورده است

اي  هاي هسته برخی جوك. اي دارد فاوتی از مذاکرات و توافق هستهبازنمایی مت
د و داراي نده اي را بازتاب می هاي منفی توافق هسته هاي مثبت و برخی دیگر جنبه جنبه

سو ریشه در  ها از یک رسد این جوك به نظر می. شدت ایدئولوژیک هستند سویه به
ي دیگر ریشه در جبهه مخالف و از سو) دولت یازدهم(گفتمان جبهه موافق حاکم 

اي  ي جوك هستهها مایه  از درونتوان یمدر واقع، تصوري که . دندولت یازدهم دار
  .داشت، بازنمود گفتمان دو جناح اصلی سیاسی در ایران است

طلبان هستند که دولت را در انتخابات  موافقان دولت از حزب اعتدالیون و اصالح
. اي بوده است ها رسیدن به توافق هسته ترین وعده آن مهماند و   در اختیار گرفته92سال 

اي از اصولگرایان برآمده است که در   گفت پادگفتمان جوك هستهتوان یماز طرفی 
  به توافق برسند و نیز در5+1نژاد نتوانسته بودند با  زمان ریاست جمهوري احمدي

بنابراین . ه بودندانتخابات ریاست جمهوري گذشته نیز مغلوب جناح مخالف خود شد
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حساب  منزله یک پیروزي بزرگ به رسیدن به این توافق براي جناح راست دولت به
ها در تالش است با تخریب گفتمان دولت یازدهم  آید و جناح مخالف در این جوك می

عنوان یک  اي به دهد، از توافق هسته اي که به این توافق نسبت می هاي منفی و جنبه
  .توافق بد یاد کند

ها، در برخی موارد که   گفت که این قبیل جوكتوان یم، یادشدهگذشته از موارد 
، از شمارند یبرماي  شده، براي توافق هسته هاي مثبت یا منفی را در حالتی اغراق ویژگی

ها  هایی که در عالم واقع امکان تحقق آن ویژگی. اند مرز عقالنیت و منطق گذشته
هاي مدنی که   و یا رسیدن به آزاديآمریکاي رابطه با راربرقبراي مثال، .  استرممکنیغ
 خواهند شد که دور از ذهن است در عالم واقع میسر ریپذ امکانواسطه همین توافق  به

طور که در بخش توصیف نیز گفتیم ویژگی اقناعی گفتمان اصلی دو  ولی همان. شود
بدین ترتیب، این  .کند می کمک ها آنجناح را افزایش داده و به هژمونیک شدن گفتمان 

هایی به   متنازجملهتواند  گویی، می  و حاوي طنز و اغراقحیرصریغشکل از ارتباطات 
سو روابط دیپلماتیک و مطالبات  شمار بیاید که با حفظ بینامتنیت خود یعنی از یک

 مردم در زندگی روزمره؛ در عامهي سیاسی و دولت و از سوي دیگر مطالبات ها جناح
  .ي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در خدمت قدرت قرار بگیرندها کنشپرکتیکال و ابعاد 

  
  گیري نتیجه

 و طنز قالب در قدرت مناسبات در زبان چگونه که شد داده نشان تحقیق این در
 هژمونیک سیاسی طنز جایگاه در قرارگرفتن با و کند می پیدا چرخش طبعی شوخ

 را موجود وضعیت جوك، زبان ایدئولوژیک هاي جنبه از حاصل پردازي خیال. شود می
 در تغییر یا حفظ ایجاد، موجب گفتمانی هاي بازنمایی این. کند و تفسیر می بازنمایی

  .گردد می گفتمانی کردارهاي و اجتماعی روابط
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 توجه با فرکالف بعدي سه مدل با اي هسته توافق خصوص در ها جوك تحلیل در
 نیز تعدادي و مثبت بازنمایی ،ها  آناز تعدادي که شد مشخص آن متنی يها یژگی وبه

 ژانرکه  گرفت نتیجه توان ی ماساس، این بر. دارند اي هسته توافق از منفی بازنمایی
 به قدرت گفتمان هژمونیک براي و بگیرد قرار قدرت خدمت تواند در می جوك زبانی

قناعی یا شکاف در ا افزایش طبعی منجر به شوخ قالب در گویی اغراق ویژگی .برود کار
صدا را  همچنین گفتمان جوك، گفتمان تک .گردد غالب می سیاسی گفتمان نظام

گفتمان جوك تفسیرهاي گوناگونی را از . کند یم و وجه بیناگفتمانیت را ایجاد شکند یم
 موجب پالودن یا تکامل آن شده و آن را از جزمیت،  وسازد یمهاي غالب مهیا  گفتمان

اندیشی، عناصر ترس یا ارعاب و خشکی  ، تعصب ورزي، خشکجانبگی، جمود یک
 ها جوك این .دارد زندگی روزمره بازمی  و جدیت را از انجماد و جدا شدن ازدیپا یم

کشی  دهند و به فرهنگ ریاضت س را نشان میأي از امید همراه با یزیآم تناقضشکل 
 جدیت فرهنگ تمسخر و با تأکید به زندگی جسمانی و کنند یمی کج دهنها  تحریم
  .سازند شده را آزاد می امر سرکوب رسمی،
  
  منابع
 یا پور آذر، تهرانرؤ :، ترجمهجستارهاي درباره زمان: يا مکالمهتخیل ). 1387 (.یخاییلم. باختین :

  .نشر نی
 ي بهـرام  هـا  داستانمقاله طنز کارناوالی و بازتاب آن در  ). 1393 (.یهمرض.  حقیقی ؛غالمرضا. پیروز

  .1، شماره 6، دوره شناسی هنر و ادبیات مجله جامعه، صادقی

 اي هـاي رایانـه   بـازي  بازنمایی ایدئولوژي هاي فرهنگی در   ). 1394( .محیا.  برکت ؛هادي. خانیکی  .
 .)4 (1، هاي نوین مطالعات رسانه فصلنامه

 شـناختی  ستارگان سینما و هویت آنالین مطالعه نـشانه    ). 1394. (زهرا.  صبورنژاد ؛صادق. رشیدي
مطالعه موردي تصاویر منتشر شده در اینستاگرام النـاز     (بازسازي مفهوم ستارگی پس از ایترنت       

  .)3 (1، مطالعات رسانه هاي نوین فصلنامه). شاکردوست
  ،نی نشر: تهران ،زبان و گفتمان قدرت،. )1384 (.اصغر علیسلطانی. 
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 ،تحلیـل  جنـسیتی؛  هـاي   جـوك  در نز بازنمایی). 1395 (.عیسی سید عبدي، ؛محمدمهدي فرقانی 
 مطالعـات  مجلـه . موبـایلی  هـاي   شـبکه  در زنـان  مـورد  در جنسیتی هاي  جوك انتقادي گفتمان
 .33 شماره ارتباطات –فرهنگ

 ترجمـه  هـا،   رسـانه  در سیاسـی  گفتمـان  تحلیـل  براي چارچوبی مقاله. )1388 (.نورمن. فرکالف: 
 .48 شماره. یاسیس علوم مجله راد، ناصري محسن و اصغر سلطانی علی

 هـادي   :ترجمـه  ،گفتمـان  تحلیـل  در روش و نظریـه . )1389 (.یزلوئ. فیلیپس ؛ماریان. یورگنسن
 .نی نشر: تهران جلیلی،
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