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Abstract
Over the past six decades looking for linguistic
manifestations of sexism has been a noticeable
trend in linguistics. The theoretical motivation
for this unprecedented interest is an insight put
forward by critical linguists in terms of which
linguistic events can affect social structures and
at the same time, being affected by them. It is in
the light of this view that looking for linguistic
instantiations of sexism can gain a significance
which goes beyond the language itself. Looking
for gender inequality in those linguistic products
which are tightly associated with popular culture
can potentially lead us to the underlying social
order which has given rise to them. Jokes, which
are prototypical examples of such linguistic
products, are the focus of this study. Based on
the framework of critical linguistics we aim to
identify and explain manifestations of discursive
sexism in Persian jokes in terms of the social
order witch constitute them. To this end, nine
indicators of sexism in jokes have been elicited,
and measured in a corpus of popular Persian
jokes. The corpus-based analysis shows that
instances of sexist discourse are highly frequent
in Persian joke-telling culture; Moreover, the
findings show that sexism in jokes cannot be
reduced to those jokes which are “obviously”
sexist in their humor, and the linguistic-structural
manifestations of sexist discourse can be found
in the whole Persian joke-telling culture and
beyond the scope of sexist jokes.
Keywords: Joke, gender, Discursive sexism, Social
role, Discourse, Critical linguistics, Sociolinguistics.
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چكیده

در شش دهۀ اخیر توصیف مصادیق جنسیتزدگی در زبان و ارزیابی
 انگیزۀ نظری این.انتقادی این مظاهر گسترش چشمگیری یافته است
توجه کمسابقه این مدعای زبانشناسی انتقادی است که بر حسب آن
 مولّد و فراوردۀ ساختارهای اجتماعیاند و، همزمان،رویدادهای زبانی
الگوهای حاکم بر بازنماییهای زبانی بالقوه متأثر از عالیق گروههای
ی
ِ  در چارچوب چنین نگرشی است که ردیاب.اجتماعی مسلط هستند
 در شیوههای، به عنوان یک گرایش اجتماعی،مصادیق جنسیتزدگی
 جستوجوی نابرابری جنسیتی.کاربری زبان اهمیتی برونزبانی مییابد
،در آن دسته از فراوردههای زبانی که درآمیخته با فرهنگ عامه هستند
میتواند سرنخهای قابلاعتنایی از نظم اجتماعی مولد آنها به دست
ی چنین
ِ  جوک را میتوان یکی از مصادیق پیشنمونها.دهد
 این پژوهش نیز میکوشد در چارچوب.فرآوردههایی دانست
بصیرتهای زبانشناسی انتقادی و با نظر به کردا ِر اجتماعی برسازندۀ
 فرهنگ-جوک فارسی مصادیق جنسیتزدگی گفتمانی را در زبان
 به منظور دستیابی. شمارش و تبیین کند،جوکگویی فارسی شناسایی
به این هدف نُه شاخص جنسیتزدگی متناسب با ویژگیهای این گونۀ
گفتمانی خاص استخراج شدند و در پیکرهای متشکل از جوکهای
 یافتههای پژوهش نشان میدهد که.محبوب فارسی وارسی گشتند
فرهنگ جوکگویی فارسی-مظاهر گوناگون جنسیتزدگی در زبان
 این نتیجه حاصل شده است که،ی قابلاعتنایی دارند؛ افرونبراین
ِ فراوان
جنسیتزدگی در جوک منحصر به بهرهبرداری از درونمایههای
-جنسیتزده به عنوان عوامل خندهآفرین نیست و مظاهر زبانی
ساختاری جنسیتزدگی گفتمانی در کل ّیت جوک فارسی و فراتر از
.محدودۀ جوکهای جنسیتزده حضوری چشمگیر دارند
، نقــش اجتمــاعی، جنسیتزدگی گفتمانی، جنسیت، جوک:کلیدواژهها
. زبانشناسی اجتماعی، زبانشناسی انتقادی،گفتمان
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مقدمه
جنسیت1

حوزۀ پژوهشی نسبتاً نوپایی است که تنوع یا
زبان و
گوناگونی زبانی را بر حسب جنسیت و مناسبات حـاکم میـان
جنسیتها شناسـایی و ارزبـایی میکنـد .نحـوۀ بازنمـایی یـا
رمزگذاری هر یک از جنسیتها در زبان ،تفاهم و سـوءتفاهم
در گفتگوهــای بیناجنســیتی ،نحــوۀ برساختهشــدنِ زبــانیِ
جنسیت و نقشبندی و ماندگاری نقشهای جنسیتی 2مـرد و
زن ،یا نحـوۀ هویتیـابی جنسـیتی از رهگـذر بهرهگیـری از
ویژگیهای زبانیِ متمایزکننده از جملـه کانونهـای توجـه در
این حوزه است .در این میان ،مطالعۀ انتقادی رفتارهای زبانی
تبعیضآفرین یا جنسیتزده 3یکـی از رویشهـای پربـار ایـن
سنت پژوهشی بوده است .این رویش پرشـتاب بیارتبـاط بـا
افزایش حساسیّت به نابرابری در مناسبات اجتماعی حـاکم در
جوامع معاصر نیست .یکی از مصـادیق نسـبتاً عـالمگیر ایـن
نابرابریها جنسیتزدگی 4به نفع جنس مذکر اسـت .در پرتـو
چنین حساسیتی است که از دهۀ  1970میالدی به ایـن سـو
توصیف مصادیق جنسیتزدگی در زبان و ارزیابی انتقادی این
مظاهر گسترش چشمگیری یافته است .خاستگاه نظری ایـن
کوششها نگرشی است که بر حسب آن الگوهای حـاکم بـر
بازنماییهای زبانی متناسـب بـا عالیـق و منـافع گروههـای
اجتماعی مسلط تعیین میشود .به این ترتیب نه تنها ردّ پـای
جنسیتزدگی در زبان یافتنی است ،بلکه میتـوان بـا تحلیـل
انتقادی کارکردهای اجتماعیِ زبان خـودِ جنسـیتزدگی را در
آن کارکردها بازشناسی کرد .از این منظر جنسیتزدگی زبانی
پدیدهای صرفاً صـوری و دلبخـواهی 5نیسـت ،بلکـه همپـا و
همداستان نظرگاه مذکری است که زبان و جهان را در امتداد
چشمانداز مطلوبِ خود سـامان میدهـد .ایـن جنسـیتزدگی
موجب میشود که جهان از نظرگاهی مذکر در زبان بازنمـایی
شــود ،و زنــان در مناســبات زبــانیِ بیناجنســیتی فرودســت،
نامطمئن و پرتردید ظاهر شوند .زبانی چنین جنسیتزده نه در
خدمت حقیقت است و نه قادر است ارتباط دو سویه و عادالنه
را وساطت کند.
جستوجوی نظرگاه جنسـیتی در آن دسـته از فراوردههـای
زبانی که بـا فرهنـگ عامـه درآمیختهانـد میتوانـد سـرنخهای

1. gender
2. gender roles
3. sexist
4. sexism
5. arbitrary

قابلاعتنایی از نظم اجتماعی مولد آنها به دست دهـد .جـوک 6را
میتوان یکی از مصادیق پیشنمونهای فراوردههایی از این دست
دانست .ایسل و بوخنر )2007( 7تأکید میکننـد کـه جوکهـای
جنسیتزده صرف ًا جوک نیستند ،بلکه به عنوان یکـی از مجـاری
بروز و کاربست قـدرت مطیعسـازانۀ مردسـاالری ایفـای نقـش
میکنند .هـدف ایـن پـژوهش ارزیـابی انتقـادی جنسـیتزدگی
گفتمانی در جوک فارسی است .پیش از ایـن ،در چنـد پـژوهش
ایرانی (نگ بخش  )3از رهگـذر تحلیـل برخـی «نمونـه»ها یـا
ی جنسیتزده
«مثال»ها ،مصادیق رمزگذاری باورهای قالبوارها ِ
در جوکهای «مشخص ًا جنسیتزده» نشان داده شده اسـت .بـا
این حال ،تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند پژوهشی انجام نشده
است که در جستوجوی مصادیق جنسیتزدگی ،پا را از محتوای
ی گزینشهـای نظاممنـد زبـانی-
جنسیتزده فراتر گذارد و در پ ِ
ی جنسیتزده در جوک نیز باشد .افزون بر این ،هیچیـک
ساختار ِ
از پژوهشهــای پیشــین در حــوزۀ جــوک فارســی پیکرهبنیــاد8
نبودهاند و ،از همین رو ،ناگزیر قادر نبودهانـد در خصـوص تکـرار
ی جـوک فارسـی یـا سـهم
احتمالی الگوهایی خاص در جایجا ِ
گزینشهای جنسیتزده در کلیت جوک فارسی اظهارنظر کننـد.
ش رو میکوشد به
با نظر به خأل پژوهشی توصیفشده مطالعۀ پی ِ
پرسشهای زیر پاسخ دهد -1 :مظاهر جنسـیتزدگی گفتمـانی،
اع ّم از محتوایی ،زبانی و ساختاری در زبان-فرهنگ جوکگـویی
فارسی کداماند؟  -2بسامد وقوع مظاهر جنسیتزدگی گفتمـانی
در جوک فارسی چه میزان است؟
بــه منظــور نیــل بــه هــدف پــژوهش و پاســخدادن بــه
پرسشهای فوق در بخش  2از مبانی نظری ارزیابیِ انتقـادی
جنسیتزدگی زبانی و گفتمانی یاد خواهیم کـرد .در بخـش 3
به برخی از مطالعات انجامشـده در بـاب جـوک جنسـیتزده
اشاره خواهیم کرد .در بخش  4روششناسـی پـژوهش شـرح

 :canned joke .6میتوان «لطیفه» را به عنوان برابر صورت «جوک» به کار
برد .این جایگزینی از این جهت مطلوب است که «لطیفه» در قیاس با «جوک»
رابطۀ سازوارتری با زبان فارسی دارد .با این حال ،در این پژوهش ترجیح دادهایم
از صورتی برای اشارۀ به مصادیق معاصر این پدیده بهره گیریم که در سیاق
سخن عامّه تداول دارد .دلیل این ترجیح تداعیهای متفاوتی است که در حال
حاضر «لطیفه» به بار میآورد .بررسی اجمالی باهماییهای صورت «لطیفه»
نشان میدهد که این واژه در قیاس با «جوک» مصادیقی مؤدبانهتر یا حتی
آموزندهتر از این طنز کالمی را در ذهن فراخوان میکند .با این حال ،دور از انتظار
ت فراوانی کاربرد «لطیفه» بهجای «جوک» تداعیهای آنها نیز
نیست که در صور ِ
تقریب ًا همپوشان شوند.
7. F. Eyssel & G. Bohner
8. Corpus-based
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داده خواهــد شــد .در بخــش  5بــا بررســی نُــه متغیــر نشــان
میدهیم که جنسیتزدگی با مظاهر متعدد زبانی و سـاختاری
جــوک فارســی را نشــاندار کــرده اســت .بخــش  6نیــز بــه
نتیجهگیری اختصاص یافته است.

پایگاه نظری
پایگاه نظـری ایـن پـژوهش حـوزۀ مطالعـات انتقـادی زبـان و
جنسیت است .توصیف و ارزیابی انتقادی جنسیتزدگی در زبـان
عمدت ًا معطوف به شناسایی و تبیین کارکرد مـذکرمحور زبـان در
ساحت فرانقشهای اندیشگانی 1و بیناشخصـی - 2دو فرانقشـی
که در کنـار فـرانقش متنـی 3و در چـارچوب دسـتور نظاممنـد-
نقشگرا 4فرانقشهای سهگانۀ زبان را برمیسازند -بوده است5.
در نوشتارگان این حوزۀ پژوهشی شواهد متعددی در تصدیق این
نابرابری زبانی ارائه شده است .برخی از ایـن شـواهد در سـاحت
فرانقش اندیشگانی زبان ،به قرار زیـر هسـتند :جـنس دسـتوری
واژههای اطالقشده به موجودیتها یا مفـاهی ِم ارزشـمند عمـدت ًا
مذکر بوده است .به زعم ایریگاری( 6به نقل از مـورتلی:1384 ،7
 )94-95یکی از علل اطالق ویژگی صرفی -نحـوی مـذکر بـه
خورشید و ویژگی مؤنث به ماه در زبان فرانسه پیونـد تـاریخی-
فرهنگی خورشید و مرد است .یکی از شواهد ارائه شدۀ دیگر این
است که در زبانهایی مانند انگلیسـی کـه ضـمایر شخصـی بـر
حسب جنس زیستشناختی مرجعشـان تمـایز یافتهانـد ،ضـمیر
مذکر منزلت ارجاع کلی و شامل را یافته است .از دیگـر شـواهد
مشهور جنسیتزدگی زبانی این است که در جفتواژههـایی کـه
یکی از آنها به جنس مؤنث و دیگری به جنس مذکر راجع است،
1. ideational metafunction
2. interpersonal metafunction
3. textual metafunction
4. Systemic functional grammar
 .5هالیدی ( )Halliday, 1973: 105-107برای زبان ســه فــرانقش متمــایز

اندیشگانی ،بیناشخصی و متنی قائل میشود .زبان در نقــش اندیشــگانیاش
بازنماییکنندۀ تجربۀ انسان از جهان است .اینکــه علــی «تنــد» مــیدود یــا
«آهسته» ،یا اینکه از اساس «نمیدود» و صرف ًا «قدم میزند» ،یعنی نحــوۀ
ن ذهنی و عینی در گــرو کــارکرد اندیشــگانی
رمزگذاری درک انسان از جها ِ
ی زبان ناظر بر جهان اجتماعی است و در روابــط
زبان است .نقش بیناشخص ِ
میان اشخاص ظهور و بروز مییابد .برای نمونه ،بهرهگیــری از وجــه امــری
مصداقی از نقش زبان در مناسبات میــان انســانها اســت .دســتآخر ،آنچــه
ی تولیدشده در دو ساحت دیگر را منسجم میکند کــارکرد متنــی زبــان
معان ِ
است .به اعتبار کارکرد متنــی زبــان اســت کــه پیوســتگی و انســجام میــان
تکههای مجزای گفتمان برقرار میشــود .بــدون کــارکرد متنــی ،قطعــههای
مختلف همین پانویس جزایر از هم جدا افتادهای میشدند.
6. Irrigary
7. Mortley

ی منفـی
واژۀ ناظر بر جنس مؤنث مقارن بـا داللتهـای تلـویح ِ
میشود .برای نمونه ،قطب مؤنث در جفتواژههـای  masterو
( mistressهادســـون )102 :1996 ،8و «آقـــا» و «خـــانم»
ی تحقیرآمیز و مذموم است.
(جبروتی )68 :1381 ،حامل بار جنس ِ
مصادیق جنسیتزدگی در ساحت بیناشخصی زبان نیز یافته شده
است .در اجرای فـرانقش بیناشخصـی ،زنـان جایگـاه فرودسـت
ی برابر در تعامل برخوردار نیستند ،کمتـر
مییابند ،از حقوق سوژگ ِ
خود را در جایگاه فاعل جمله قرار میدهند (ایریگاری1383 ،؛ به
نقــل از مــورتلی ،)102 :1384 ،از عالیــم تردیــد و عبارتهــای
احتیاطآمیز 9بیشتر بهره میگیرند ،بیش از مردان به پرسـشهای
ضمیمهای 10متوسل میشوند و دست آخر ،صراحت و رکگویی
آنان ،در قیاس با مردان ،کمتر تحمل میشود (لیکاف.)2003 ،11
حلقۀ مفقوده دستاوردهای پژوهشی پیشگفته ارزیابی نقـش
گفتمان 12در تشکیل زبان جنسیتزده اسـت .گفتمـان در اینجـا
صرف ًا نا ِم ترازی از ترازهای صوری زبان که ناظر بر ساختهای
بزرگتر از جمله باشد ،نیست .مقصود از گفتمان ،در رهیافتهـای
غیرصورتگرا ،از جمله آن دسته از کوششهای نظـری کـه بـه
رابطــۀ زبــان و جنســیت میپردازنــد ،زبــان موقعیتمنــد اســت
(بوچُلز .)2003 ،13به دیگر بیان ،گفتمان نـاظر بـر شـیوۀ کـاربرد
زبان در بطن بافت گستردۀ درونزبانی و برونزبـانی آن ،یعنـی
«زبان در عمل» است .کشف اهمیت این حلقه ،یعنی گفتمان ،در
مطالعات زبان و جنسیت و جایابی دقیـق آن از رهگـذر مقایسـۀ
ت برونزبانی امکانپـذیر اسـت.
ویژگیهای صرف ًا زبانی با واقعیا ِ
تأمل در نمونۀ زیر مقصود ما از گزارۀ فوق را روشـن میکنـد .در
زبانهایی کـه فاقـد مقولـۀ جـنس دسـتوری و عـاری از تمـایز
جنســیتی در واژگــان هســتند ،بســیاری از مصــادیق مشــهور
جنسیتزدگی زبانی یافته نمیشوند .برای نمونه ،فقـدان دوگانـۀ
ضــمیر شخصــی مــذکر و مژنــث در فارســی زمینــۀ ســاختاری
بهرهبرداری عام و شامل از ضمیر مذکر را منتفی کرده است .آیـا
چنین زبانهایی در قیاس بـا انگلیسـی ،فرانسـه و عربـی کمتـر
ی
جنسیتزدهاند؟ به نظر میرسد وضع تمایز میـان جنسـیتزدگ ِ
ی گفتمــانی ،فهــم واقعبینانــهتر رابطــۀ
زبــانی و جنســیتزدگ ِ
جنســیتزدگی و زبــان ،و صــورتبندی دقیــقتر ایــن مســئله را
امکانپــذیر ســاخته اســت .کــامرون )1998( 14در شــرح نقــش
8. R.A. Hudson
9. hedge
10. tag question
11. G. Lakoff
12. discourse
13. M. Bucholtz
14. D. Cameron
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گفتمان در برساختن جنسیت تأکید میکنـد کـه گفتمـان آیینـۀ
تمامنمای زبان نیست؛ به بیان دیگر ،وجود یک ویژگی در نظـام
ب آن ویژگی در گفتمانهای جاری
ن خاص لزوم ًا به بازتا ِ
یک زبا ِ
در آن زبان ،1منجر نمیشود .برای نمونـه ،کوشـشهای متـأخر
برخی از زبانشناسان اجتماعی در جایگزینسازی  chairmanبا
 ،chairpersonدست آخر به خلق دوقطبـی دیگـری انجامیـد:
 chairpersonبــرای اطــالق بــه زنــان بــه کــار مــیرود و از
 chairmanبــرای ارجــاع بــه مــردان اســتفاده میشــود .درس
آموزندۀ مواردی از این دست ،یادآوری نقش تعیینکنندۀ گفتمان
و تفوّق آن بر زبان است؛ حتـی اگـر سـاختهای صـوری زبـان
مستع ِّد جنسیتزدگی نباشند ،گفتمان قادر است جنسـیتزدگی را
در کاربرد واقعی زبان ،در یک جامعـۀ عمـل 2خـاص بـه ظهـور
رساند .خاسـتگاه نظـری ایـن نگـرش کـه نقـش گفتمـان را از
ساختهای زبانی مژثرتر میداند ،باور به کیفیت تثبیتنشده ،پویا
و منعطف معنی در زبان است .به زعم کـامرون (همـان) معنـی،
فراوردهای اجتماعی است که در برهمکنش اجتماعی میان اهـل
ت
زبان ساخته و پرداخته میشود .مختصر اینکـه گفتمان سـاح ِ
تولید معنـی اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب ،دور از انتظـار نیسـت کـه
فرایندهای گفتمانی بر فرایندهای زبانی چیره شوند و حتـی گـاه
این فرایندهای گفتمانی به وقوع تغییر در خو ِد زبان منجر گردند.
ش رو نیز ضمن پذیرش این تمایز ،کانون توجه خـود
پژوهش پی ِ
ی گفتمانی در جوک میدانـد .بـه
را شناسایی مظاهر جنسیتزدگ ِ
ص ساخت منفعل (نگ  - )4-6کـه در پیوسـتار زبـان-
جز شاخ ِ
گفتمان انـدکی بـه قطـب نظـام زبـان نزدیـکتر اسـت ،همـه
متغیرهای وارسیشده در پیکره این پژوهش گفتمانی هستند.

پیشینۀ پژوهش
در بندهای آتی ابتدا از دو پژوهش یاد خواهیم کرد که هر یک به
ی
نحــوی در جســتوجوی زمینــهها یــا پیامــدهای برونزبــان ِ
جنسیتزدگی در گفتمان جوک هستند .در ادامه به سه پـژوهش
خارجی اشاره خواهیم کرد که مضامین جنسیتزده را در تعدادی
از جوکهای جنسیتی شناسایی و فهرست کردهاند .دستآخر ،به
معرفی و ارزیابی اجمالی پژوهشهـای ایرانـی در حـوزۀ «زبـان
فارسی و جنسیتزدگی» و «جنسـیتزدگی و جـوک» خـواهیم
پرداخت .ایسل و بوخنر ( )2007از  131دانشـجوی مـرد آلمـانی
میخواهنــد کــه میــزان خنــدهداری جوکهــای جنســیتزده و
 .1مقصود گفتمانهایی است که رسانه و بستر تحقق آنهــا زبــانِ مـدنظر
است.
2. community of practice

جوکهای فاقد جنسیتزدگی را در دو وضعیت متفاوت ارزیـابی
کنند :تحت اعمال محدودیت زمانی و بدون اعمال آن .یافتههای
ایشان نشان میدهد که آزمودنیها جوکهای جنسـیتزده را در
شرایط تنگی وقت ،در قیاس با شرایط فاقـد اعمـال محـدودیت
زمانی ،بامزهتر یافتهاند .از آن سو ،ارزیـابی آزمودنیهـا از میـزان
خندهداری جوکهای فاقد جنسیتزدگی در هر دو موقعیت تقریب ًا
یکسان بوده است .به نظر میرسد چنانچه افراد «عجلـه داشـته
باشند» تمایالت ناخودآگاهشان واپسزده نمیشـوند و ناسـفته و
خودبخودی بروز مییابند .تعمیم نظری یافتههای پژوهش مذکور
میتواند به این فرضیه منجر شود که هر چـه عقایـد نااندیشـیدۀ
جنسیتزدۀ مردان بیشتر باشد ،گروه مزبور جوکهای جنسیتزده
را خندهدارتر مییابند .بمیلر و اشنایدر )2008( 3نیز تجربۀ زنان
را در مواجهه با جوکهای جنسیتزده توصیف میکنند .بنا به
ارزیابی ایشان زنان در مواجهه بـا جـوکی جنسـیتزده دو راه
پیش رو دارند :یا به آن بخندند کـه در آن صـورت همدسـت
تحقیر گروه جنسیتی خویش شدهاند ،و یا از خندیدن سـر بـاز
زنند که در آن صورت نیز بـه بیاسـتعدادی در لـذتبردن از
مطایبه متهم میشـوند .از ایـن رو جـوک جنسـیتزده واجـد
سازوکاری است که زنان را با اعمال خشونت نمادین و تحقیر
ویژگیهای شخصیتی و گروهیشان به سکوت میکشاند.
نایِف و اِلََ-نشار )2014( 4کوشیدهاند با تحلیل  289جوک
(عربی) جنسیتزدۀ رایج در قاهره الگوی رفتار زبانی مطایبـهآمیز
با زنان را شناسایی کنند .ارزیابی ایشـان نشـان میدهـد کـه در
نیمی از این جوکها هدف جوک «زنان و دختران» بـه معنـای
عا ّم کلمه هسـتند ،و در نـیم دیگـر ،گروههـای خاصـی از زنـان
ی
هدفگذاری شدهاند .از میـان گروههـای مشـمول هدفگـذار ِ
مطایبهآمیز یعنی« ،زن به عنوان همسـر»« ،مـادر»« ،خـواهر»،
«مادرشوهر»« ،مادرزن»« ،پیـرزن» و «نـامزد»« ،زن در مقـام
همسر» بیش از سایر گروهها هدف جوکهـای جنسـیتی بـوده
است .از میان ویژگیهای شخصیتی نسبتدادهشده به زنان نیـز
«نفــرتورزی» و «نــادانی» بــیش از ســایر ویژگیهــا فرآورنــدۀ
مایههای خندهآفرین در جوکهای جنسـیتی بودهانـد .بـه زعـم
مؤلفان مزبور این جوکها مناسبات مردساالرانه را در جامعۀ مصر
بازتولید میکنند .پژوهش مذکور بهرغم برخی ارزیابیهای کمّـی
ش سهم مضـامین جنسـیتزده در جوکهـای رایـج در
به سنج ِ
قاهره نپرداخته است ،و جنسیتزدگی را نیـز صـرف ًا در بـازگویی
محتواهــای جنســیتزده ،و نــه الگوهــای زبــانی و ســاختاری،
3. M. Bemiller & R.Z. Schneider
4. H. Nayef & M. El-Nashar
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( )2016نحـــوۀ رمزگـــذاری
قالبوارههای جنسیتی در  50جـوک جنسـیتی فهرستشـده در
یکــی از وبگاههــای پرطرفــدار انگلیســیزبان را ارزیــابی کیفــی
میکنند .از نوآوریهای پژوهش یادشده دستهبندی قالبوارههای
رمزگذاریشــده در جوکهــای جنســیتی بــه دو گــروه ســنتی و
غیرسنتی است .برای نمونه« ،خانهداری» ،و «مایۀ عذاب بودن»
از جمله قالبوارههای سنتی و «درکنکـردن طـرف مقابـل» و
«رشدنیافتگی و نابالغی عاطفی یا رفتاری» بـه دسـتۀ غیرسـنتی
تعلق دارند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قالبوارهای
سنتی عمدت ًا در خصوص زنان به کار بسته شدهاند؛ با این حـال،
قالبوارههای غیرسنتی به هر دو جنسـیت نسـبت داده شـدهاند.
پژوهش سندرا 2و همکـاران ( )2019نمونـهای دیگـر از تحلیـل
کیفی جوکهای «مشخصـ ًا جنسـیتزده» اسـت .پژوهشـگران
مزبور با انتخاب  20جوک جنسیتی از یک وبگاه اینترنتی نشـان
میدهند که اغلب این جوکها ترویجدهندۀ باورهای جنسیتزده
دربارۀ زنان هستند« .نادانی»« ،خانهداری»« ،میل به برونریزی
ن مردان بودن»« ،ابزار جنسی بودن»
عاطفی»« ،ورّاجی»« ،مادو ِ
و «چشم به ثروت مرد دوخـتن» قالبوارههـای جنسـیتزدهای
هستند کـه در نمونـههای تحلیلشـده یافتـه شـدهاند .چنانکـه
مالحظه میشود ،هدف پژوهش مزبور تحلیل کیفی نمونـههایی
از جوک جنسیتزده است و کمشماری نمونـهها مـانع از تعمـیم
نتــایج آن میشــود .افــزون بــر ایــن ،بســیاری از قالبوارههــای
جنسیتزدۀ متداول در جوک از قبیل «ترسیم زن به عنوان عامل
خســران و تبــاهی» یــا «عادیســازی خشــونت علیــه زنــان»
مصداقیابی نشدهاند.
پژوهشگران ایرانی نیز از مصـداقیابی جنسـیتزدگی در
زبان فارسی غافل نبودهاند .از جملۀ این پژوهشهـا ،تحقیـق
محمودیبختیاری و همکاران ( )1391است کـه در آن نحـوۀ
بازتاب اندیشۀ مردساالرانه در زبان فارسی واکاوی شده است.
برای نمونه ،بهرهگیـری از دشـنامهایی کـه مشخصـاً جـنس
مؤنث را هدف گرفتهاند (سلیطه) ،توسلجسـتن بـه واژههـای
مردانه برای ارجـاع بـه کارهـای بـزرگ (مـردافکن) ،کـاربرد
حسنتعبیر برای اشاره به تجربههای منحصراً زنانه («به دنیـا
آوردن» بــهجای «زاییــدن») از جملــه تعــابیر و ســاختهای
جنسیتزده در زبان فارسی به شمار میروند .فروغانگرانسایه
و همکاران ( )1398نیز در پژوهشی پیکرهبنیاد جنسیتزدگی

در ســاختواژۀ زبــان فارســی را بــا توســل بــه ابزارهــای
زبانشناسی پیکرهای تأیید میدهنـد .پژوهشـگران مزبـور بـا
بررسی معنیشناختی واژههای حاوی تکـواژ «زن» و «مـرد»
نشان میدهند که تنوع واژههای حاوی تکواژ «مرد» بیش از
تنوع واژههای حاوی تکواژ «زن» است؛ افزون بر این ،نتـایج
پژوهش ایشان حاکی از این است که ویژگیهـای دارای بـار
ارزشی مثبت عمدتاّ با تکواژ «مرد» (برای نمونـه جـوانمرد) و
خصلتهای دارای بار ارزشی منفـی عمـدتاً بـا تکـواژ «زن»
(بــرای نمونــه زنصــفت) بازنمــایی شــدهاند .از مشــاهدات
توجهبرانگیز مطالعۀ مزبور این است که در نامهای خـانوادگی
و جاینامها صرفاً از تکواژ مرد استفاده شده است.
ش رو به شناسایی انواع جنسیتزدگی
از آنجا که پژوهش پی ِ
و احراز فراوانی آنها در گونۀ گفتمانی «جـوک» همـت گماشـته
است ،میکوشیم پژوهشهای ایرانی مهـم در ایـن حـوزه را بـا
تفصیل بیشتر معرفـی و ارزیـابی کنـیم .مطالعـات پژوهشـگران
ایرانی در حوزۀ جنسیتزدگی و جوک ،مانند اغلب پژوهشهـای
ی نمونـههایی از جوکهـای
غیرایرانـی ،نـاظر بـر تحلیـل کیفـ ِ
جنسیتزده و استخراج کلیشههای جنسیتزدهای بوده است کـه
در آن نمونههای کمشـمار ،بازتـاب یافتهانـد .فرقـانی و عبـدی
( 20 )1395نمونــه از جوکهــای جنســیتزده دربــارۀ زنــان را
برگزیدهاند و از این میان ،با بهرهگیری از نظام اصطالحشـناختی
فرکالف 3به تحلیل کیفی  6جوک پرداختهاند .بـه زعـم ایشـان
جوکهای جنسیتزده درونمایههایی از قبیل «غیبـت کـردن»،
«حرّاف بودن»« ،ترسو بودن» و «چشمو همچشمی» را به زنان
نسبت میدهند .انتساب چنین درونمایههای جنسـیتزدهای بـه
زنان ،از نظر ایشان ،نوعی خشونت نمادین است .پژوهش مزبـور
بهخوبی باورهای جنسیتزده را در نمونـههای نقلشـده بررسـی
میکند .با این حال ،چنانکه ذکر آن رفـت ،دادههـای پـژوهش
صرف ًا جوکهایی هستند که آشکارا مایههای خندهآفرین خـود را
از باورهــای جنســیتزده میگیرنــد .بــهاینترتیب ،در پــژوهش
پیشگفته اظهـارنظری در خصـوص سـهم احتمـالی جوکهـای
ت جوک فارسـی نمیشـود .افـزون بـر ایـن،
جنسیتزده در کلی ِ
ی
مظاهر جنسیتزدگی شناساییشده در آن نیز ،باورهای کلیشها ِ
تبعیضآمیزی است که در این جوکها تکـرار شـدهاند .بـه ایـن
ترتیب ،سایر مصادیق اجتماعی جنسیتزدگی ،که ممکـن اسـت
در جوکهای غیرجنسیتزده حاضر باشند اساس ًا موضوع بررسی
نبودهاند .زارعپور ( )1395نیز از رهگذر تحلیل کیفـی لطیفـههای

جستوجو کرده است.

1. T.A. Pasaribu & A.E. Kadarisman
2. A.N. Cendra

3. N. Fairclough

پاســـاریبو و کاداریســـمان1
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جنســیتزده نحــوۀ بازنمــایی جنســیت زنانــه در آن لطیفــهها را
توصیف و ارزیابی انتقادی کرده است .نتایج تحلیل یادشده که با
بهرهگیری از روششناسی عمـومی تحلیـل انتقـادی گفتمـان و
نشانهشناسی انجام پذیرفته است ،حاکی از حضور اسطورۀ «زنان
بیخــرد» در ایــن جوکهــا و تکــرار کلیشــههایی از قبیــل
«حسدورزی» و «تجمـلگرایی» در قبـال زنـان اسـت .گرچـه
دادههایی که موضوع بررسـی پـژوهش مزبـور بودهانـد پرتعـداد
هستند ( 800نمونه) ،روش کمّی مدّنظر پژوهشگر نبوده اسـت و
جلوههــای جنســیتزدگی نیــز صــرف ًا در انتســاب کلیشــههای
جنسیتزده به زنان جستوجو شدهاند.
ستارهســهیلی و همکــاران ( )1396نیــز در پــی یــافتن
مضامین جنسیتزده در جوکهای مشخضاً جنسیتی هسـتند.
از همــین روی ،دادههــای پــژوهش ایشــان نیــز بــه روش
غیرتصادفی و هدفمند گزینش شدهاند .تحلیـل انتقـادی ایـن
نمونهها ،که  23جوک جنسیتزده هستند ،حاکی از این است
که در این جوکها ،بر حسب مورد ،زنـان نـادان یـا کمفهـم
ترسیم شدهاند ،نفسِ برخـورداری زنـان از تحصـیالت عالیـه
تمسخر شده است ،بهعنوان ابـزار جنسـی معرفـی شـدهاند و
دست آخر ویژگیهایی ازقبیـل «زبانشـلی»« ،حسـدورزی»،
«غرغرکردن» ،و کلیشههایی از این دست به زنان نسبت داده
شده است .یکی از اهـداف پـژوهش یادشـده -کـه بـه نظـر
میرسد از مهمترین مزیتها و ویژگی تمایزبخشِ آن باشـد-
دریافتن این نکته است که آیا تولید و مصرف این جوکهـای
جنسیتزده آگاهانه و به قصد ترویج جنسـیتزدگی اسـت یـا
خیر .پاسخ مخاطبان جوکها به پرسشنامۀ توزیعشده در میان
آنها حاکی از این است که نقلکنندگان و مخاطبان جوک ها،
بیآنکه الزامـاً بداننـد یـا بخواهنـد ،بـه بازتولیـد کلیشـههای
جنسیتزدۀ مردساالرانه پرداختهاند .پـژوهش ستارهسـهیلی و
همکاران نیز پیکرهبنیاد نیست و ازهمینرو فاقد پیشبینـی در
خصوص الگوهای تکرارپذیر جنسـیتزدگی در کلیـت جـوک
فارسی کند؛ افزون بر این ،در این پژوهش جنسـیتزدگی بـه
مجموعهای از باورهای جنسیتزده فروکاسـته شـده اسـت و
سایر مظاهر زبانی-ساختاری گفتمـان جنسـیتزده در کـانون
توجه نبودهاند.

روش پژوهش
این پژوهش هم از روش تحلیل کیفی بهره میبـرد و هـم بـه
سنجشگریهای کمّی توسل میجوید .نگارندگان به پیروی از

بیکر )2006( 1تحلیل گفتمان جوک را به روش پیکرهبنیـاد بـه
انجام رساندهاند .به باور بیکر ( )14-11 :2006روش پیکرهبنیـاد
ش
در تحلیل گفتمان ابزار کارایی است که بازشناسی یک گـرای ِ
پررنگ گفتمانی را امکانپذیر میکند .تحلیل کیفی چند نمونـۀ
س وجود یک گفتمان خاص مطلـع
منفرد ،دست باال ،ما را از نف ِ
میسـازد؛ بــا ایــن حــال ،تشــخیص رواجیــافتگی ،اثرگــذاری و
«معمول و مرسوم بودن» یک گونۀ گفتمانی خـاص ،بـه تعبیـر
بیکر ،بدون توسل به پیکرهای بازنماینده 2و بدون بهرهگیـری از
ش فراوانی امکانپـذیر نیسـت .افـزون بـر ایـن،
ابزارهای سنج ِ
بررســی نظاممنــد دادههــای پیکــره زمینــۀ «رخنمــایی» یــا
«نمودارشدن» الگوهایی را فراهم میکنـد کـه در بررسـیهای
موردی به چشم نمیآیند .برای نمونه ،حضور عبارتهای اسمی
راجع به زنان در جایگـاه مخاطـب پارهگفتارهـای حـاوی وجـه
امری (که یکی از شـاخصهای ارزیابیشـده در ایـن پـژوهش
است؛ نگ  )7-5صرف ًا در بررسی دادههای پرتعداد و در صورت
فراوانی نسبی باال میتواند حاکی از گرایشی جنسیتزده باشـد.
به دالیل پیشگفته تشکیل پیکرهای که حتیاالمکان بازنماینده
باشد مطمحنظر قرار گرفت .نحـوۀ تحلیـل کیفـی دادههـا نیـز
متناسب با الگوی کلی روششناسـی تحلیـل انتقـادی گفتمـان
است و یافتههای زبانی با نظـر بـه بافـت گسـتردۀ اجتمـاعی-
فرهنگی مولد آنها تببین شدهاند.
پیکرۀ ایـن پـژوهش را  1990جـوک فارسـی تشـکیل
دادهاند .این جوک ها از سه سایت اینترنتی استخراج شدهاند.
مبنای انتخاب این سـه سـایت جسـتوجوی کلیـدواژههای
«جوک»« ،جک»« ،جوک خنده دار»« ،جـوک خنـده دار»،
«جک خنده دار» ،و «جک خنـدهدار» بـوده اسـت؛ آن سـه
وبگـــاهی کـــه جـــزو  30نتیجـــۀ اول جســـتجوی همـــۀ
کلیدواژههای مزبور بودند به عنوان منبع جوکهای فارسـی
مورد مطالعه برگزیده شدند .بـه هـر یـک از جوکهـا یـک
ردیف در فایلی با قالب اِکسل اختصاص یافت.
شاخصهای جنسیتزدگی بررسیشده در این پژوهش 9
مؤلفه بودهاند .مفـاهیمی کـه ایـن شـاخصها نـاظر بـر آنهـا
هستند ،بعضاً ،پیش از این در نوشتارگان حوزۀ زبان و جنسیت
معرفی شدهاند؛ با این حال ،بهجز شاخصی که از آن با عنـوان
«جنســیتزدگی مــذکرمحور در عوامــل خنــدهآفرین» یــاد
کردهایم ،و مشخصاً در ارزیابی میزان جنسیتزدگی در جـوک
به کار گرفته شده است (نگ زیربخش  ،)1-5سایر موارد ،تـا
1. P. Baker
2. representative
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آنجا که نگارندگان اطـالع دارنـد ،بـه شـیوهای یکجـا و بـه
عنوان شاخصهای کمّیشدۀ ارزیابیِ جنسـیتزدگی در یـک
گونۀ گفتمانی ،به کار نرفتهاند .این مؤلفهها متناسب بـا گونـۀ
گفتمانی موضوع پژوهش  -جوک  -انتخاب و تدوین شدهاند.
دلیل تأکید نگارندگان بر تناسب شاخصها بـا نـوعِ گفتمـان،
ایــن اســت کــه بســیاری از شــاخصهای متــداول تحلیــل
جنسیتزدگی ،در پیکرۀ ایـن پـژوهش قابلیـت و موضـوعیت
اعمال ندارند .برای نمونه ،مقایسۀ میـزان بهرهگیـری زنـان و
مردان از عبارات احتیاطآمیز ،پرسـشهای ضـمیمهای ،قطـع
صحبت گوینـده ،نوبـتگیری غیرعادالنـه و مـواردی از ایـن
دست عمدتاً در بسـتر گفتـار طبیعـیِ روزمـره و یـا مناسـبات
نهادی ظاهر میشوند و در گونـۀ جـوک موضـوعیت حضـور
نمییابند .از سوی دیگر ،برخی از ساختهای گفتمانی مشهور
در زبانشناسی انتقادی از قبیل جایگزینسـازی کنشـگر 1بـا
سبب ،2استحالۀ جهت معلوم بـه جهـت مجهـول بـه منظـور
پسزمینهسازی کنشگر ،اسمسازی 3و مواردی از ایـن دسـت
نیز خصلتنمای سیاق سخن 4نهادی هستند .از آنجا که بستر
زبانی تولید جوک سیاق نهادی و رسـمی نیسـت ،بسـیاری از
این گزینشهای جهـتدار در آن مجـال تحقـق ندارنـد .بـه
دالیل پیشگفته ،اقتضا میکرد که شاخصها بـا باریکشـدن
در کیفیات ویژۀ گونۀ گفتمانی تحت بررسی و متناسب بـا آن
استخراج شوند .بـه ایـن ترتیـب و بـا مطمحنظـر قـرار دادن
جنبــههایی از گفتمــان جــوک کــه بــه گــزینش بــدیلهای
گونـــاگون راه میدهنـــد ،شـــاخصهای نهگانـــه انتخـــاب،
صورتبندی و واکاوی شدند و ارزش هر شاخص در هر یـک
از نمونهها سنجیده شد.

تحلیل دادهها
در ایــن بخــش جنســیتزدگی در جــوک فارســی از رهگــذر
توصیف و تبیین نُه شاخص واکاوی میشود .ایـن نُـه شـاخص در
زیربخشهای زیر به ترتیب معرفی میشوند.
جنسیتزدگی مذکرمحور در عواملِ خندهآفرین
مقصود از جوکهای دربردارندۀ جنسیتزدگیِ مـذکرمحور در
عوامــل خنــدهآفرین ،آن گــروه از جوکهاســت کــه عامــل
خندهزاییشان تصدیق باورها جنسیتزدهای اسـت کـه زن را
1. agent
2. cause
3. nominalization
4. register

فرودست میانگارند .باورهـای جنسـیتزدۀ بازنمایییافتـه در
جوک فارسی به هشت رده قابل تقسیماند .این هشت رده بـا
الهام از بمیلر و اشنایدر ( )2008استخراج شدهاند .در زیـر هـر
یک از ردههای هشـتگانه را بـا ذکـر یکـی از مصـادیق آن
معرفــی مــیکنیم .نکتــه اینجاســت کــه تولیــد و تفســیر
موفقیتآمیز جوکهایی از این دست و «به خنـده افتـادن» از
شنیدنِ آنهـا در گـروِ وجـود دانـش زمینـهایِ 5جنسـیتزده و
پیشفر های جنسیتزدهای است که اعضای یـک جامعـۀ
عمل 6گفتمانی در آن اشتراک دارند؛ تولید و تفسیری کـه بـه
سهم خود طبیعیانگاری و بدیهیانگاریِ آن دانش زمینهای را
تقویــت میکنــد .فــرکالف ( )77 :1989اظهــار میکنــد کــه
ذهنیت مفسر یک رویداد گفتمانی 7بر دانش زمینهای خاصـی
بنا یافته است که خواننده/تفسیرگر هنگام تفسـیر مـتن آن را
فــرا میخوانــد .باورهــای مزبــور همــان دانــش زمینــهایِ
فراخوانشــده در تفســیر مــتن جــوک هســتند .در  %27از
جوکهای موجود در پیکـره ( 541جـوک) ارجـاع بـه زن بـه
چشم میخورد .چنانکه در جدول  1قابل مشـاهده اسـت ،در
 174مورد ( )%32از این جوکها عامـل خنـدهآفرین یکـی از
مضامین جنسیتزده است 8.الزم به ذکر است که گاه از یـک
جوکِ واحد بیش از یک مضمون جنسـیتزده قابـل اسـتنباط
است .نکته اینجاست که آن مضمون جنسیتزدهای که عامل
خندهزایی نیز باشد مالک طبقهبندی هر یک از جوکها قـرار
گرفته است .بـرای نمونـه ،در نمونـۀ  3افـزون بـر مضـمون
«ترســـیم زن در حـــوزه نقشهـــای ســـنتی» ،مضـــمون
«طبیعیسازی خشونت علیه زن» نیز به چشـم میخـورد .بـا
این حال ،نکتۀ خندهآفرین یا کلید 9در «برابرانگـاری دسـتگاه
لباسشویی با همسر» تحقق یافته است؛ خیالِ جنسـیتزدهای
که زن را به نقشهای سنتی وی فرو میکاهد:
تمسخر خصلتهای قالبوارهای منتسب به زنان
 )1یک روز صبح مادرزن میره دم در خونۀ دخترش دامادش

در رو باز میکنه و میگه شب بخیر .مادرزن میگه االن کـه
شب نیست داماد میگه آخه من هر وقت شما رو میبینم دنیا
جلو چشام سیاه میشه.

5. background knowledge
6. community of practice
7. discursive event

 .8در نظر داشته باشید که تنها در  %1.6از جوکهــای حــاوی ارجــاع بــه
جنس مذکر ،جنسیتزدگی مرد -فرودستانگار به چشم میخورد.
9. punchline
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همیشه همراهت باشم؟ مرد :عزیزم سررسـیدم بـاش تـا هـر
سال عوضت کنم.

طرح و ارزیابی ویژگی اندامی زن از منظر نگاه مردانۀ مسلط
... )2ه به نامزدش میگه :چرا اینقدر تو سـبیل داری؟ دختـره

گریه میکنه... .ه میگه :مرد که گریه نمیکنه.

تصدیق فقدان عقالنیت و تواناییهای فکری در زنان
 )6زن :تموم بچهها عقلشون رو از مـن بـه ار بـردن .مـرد:

ترسیم زن در حوزۀ نقشهای سنتی وی
 )3به ..ه میگن لباسشوییات خـراب بشـه چیکـار میکنـی؟

حق با توست ،چون عقل من سر جاشه.

میگه میزنمش.

ترسیم زن به مثابۀ عامل خسران و تباهی
 )7زن به شوهرش میگـه :عزیـزم یادتـه روز خواسـتگاری

موجه جلوهدادن یا طبیعیساختن خشونت علیه زنان
 )4یارو رو داشتن بـه جـرم قتـل زنـش محاکمـه میکـردن.

وقتی ازت پرسیدم چرا میخوای با مـن ازدواج کنـی ،چـی
گفتی؟ شوهره جواب میده که آره ،گفتم میخوام یه نفر رو
تو زندگی خوشبخت کنم .زن :خوب ،پس چی شد؟ شـوهر:
خوب ،خوشبخت کردم دیگه .زن :چه کسـی رو خوشـبخت
کردی؟ شوهر :همون بیچاره ای رو کـه ممکـن بـود بـا تـو
ازدواج کنه.

دادستان میگه :تو وقتی داشـتی زنـت رو میکشـتی ،نـدای
وجدانت رو نشنیدی؟ طرف میگه :نه بـس کـه ایـن زنیکـه
جیغ میزد مگه میذاشت ما چیزی بشنویم.
شیءسازی زنان
 )5زن به شوهرش میگه :میخوای دفتر یادداشتت باشـم تـا

جدول  .1تعداد جوکهای جنسیتزده در کل جوکهایی که زن در آنها بازنماییشده
فراوانی نسبی
توزیع مضامین جنسیتزده
فراوانی نسبی
فراوانی جوکهای حاوی فراوانی جوکهای
فراوانی
هدف
(برحسب درصد)
جوکهای جنسیتزده در جوکهای جنسیتزده
جنسیتزده
هر یک از جنسیتها

زن

541

174

32.2

مرد

1970

31

16

چنانکه ذکر آن رفت ،تصدیق باورهایی که جنس مؤنث
را فرودســت میانگارنــد عامــل خنــده در ( %32معــادل 174

تمسخر قالبوارههای منتسب
به زنان
طرح و ارزیابی ویژگی اندامی
زن از نظرگاه مردانه
ترسیم زن در حوزۀ نقشهای
سنتی
طبیعی جلوهدادن خشونت علیه
زنان
شیءسازی زنان
فقدان تواناییهای فکری در
زنان
ترسیم زن به مثابۀ عامل
خسران
تصویرسازی جنسی زن از
نظرگاه مردانه
-

35

20.1

19

10.9

5

2.9

6

3.4

26

14.9

14

8.0

31

17.8

38

21.8

-

-

مورد) از کل جوکهای ایـن پیکـره اسـت 1.از سـوی دیگـر،

ک حاوی ارجاع بــه جــنس مؤنــث) کــه عامــل
 .1در  %68باقیمانده ( 1110جو ِ
خندهآفرینیشان مضامین جنیستزده نیست ،کماکــان یکــی از انــواع هشــتگانه
جنسیتزدگی مالحظه میشود .تحلیل جوک زیر مقصود ما را روشنتر میسازد:
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برمبنای پیکرۀ این پژوهش فرهنگ جوکگویی فارسی فاقـد
جوکهایی است که به بیـان بینـگ )2007( 1هنجارهـایی از
این دست را به چالش کشد .کارکرد چنین جوکهـایی کـه از
اساس ضدِ جنسیتزدگی هستند ،نقد ریشـهای موقعیتهـایی
است که تا پیش از ایـن از نظرگـاه مـذکر داوری و بازنمـایی
شدهاند .این جوکها ،کـه در دادههـای ایـن پـژوهش دیـده
نشدهاند ،نـه تنهـا هنجارهـای جنسـیتزدۀ رایـج را بازتولیـد
نمیکنند ،که منادی تغییر آنها هستند .نقش پررنگ مضـامین
جنیستزده به عنوان عوامل خنـدهآفرین از یکسـو ،و غیـاب
جوکهای ضدجنسیتزدگی از سوی دیگـر ،بـه سـهم خـود،
مؤید فرضیهای هستند کـه جـوک فارسـی را بازتابدهنـده و
تقویتکنندۀ نابرابری جنسیتی میداند
وابستهسازی نحوی زن
چنان که در زیربخش پیشین ذکر آن رفـت ،در  %27از کـل
جامعۀ آماری ( 541جوک) یک یا بیش از یک شخصیت زن
حضور یافته است .در بـیش از  273( %51مـورد) از دفعـات
حضور زن ،ورود او به سطح زبانی با وابستهسازی نحـوی-
معنایی به یک هستۀ اسمی -اضافه شدن به اسمی دیگر -
ممکن شده اسـت .گزینـۀ بـدیل ،یعنـی عدموابستهسـازی
نحوی به این معناست که اسمِ راجـع بـه «زن» بـه عنـوان
هستۀ گروه اسمی ظاهر شـود .بـرای نمونـه ،در پارهگفتـار
«زنــی وارد خانــهاش شــد» ملفوظ ســازی «زن» بــدون
وابسته سازی آن انجام پذیرفته است؛ از آن سو ،در پارهگفتار
«زنِ معلم به او گفت» ورود «زن» به وادی زبان از رهگذر
وابسته سازی آن به «مرد» بـوده اسـت .ایـن وابستهسـازی
قرینۀ زبانی محروم سازی زن از منزلت مستقل و خوداتکای
اجتماعی است .زن نیز چونـان کـودک  -کـه اگـر بزرگتـر
همراه او نباشد جغرافیای گردش روزانه اش صرفاً مدرسهاش
خواهد بود -به دشواری میتواند تکو تنها به ساحت زبـانی
جوک راه یابد .در اینجا واقعیتِ در وهلـۀ اول صـرفاً زبـانی
 ...انیه به رفیقش میگه :هیشکی ولخرجتر از زن من نیست؛ همیشه ازم
پول میخواد .رفیقش میگه :با اینهمه پول چه کار میکنه؟  ...انیه میگه:
کاری نمیکنه .آخه هیچوقت بهش نمیدم.
در نمونۀ فوق هدف مضــمونی یــا مضــمون تنشآفــرین نــه یــک مضــمون
ن روایــت ،مضــمون
جنسیتزده که «خساست» است .با ایــن حــال ،در ضــم ِ
جنسیتزدۀ «ولخرجی زن از جیب همسر» به عنوان یکی از زیرمجموعههای
ردۀ اول مضامین جنسیتزده «تمسخر خصلتهای قالبوارهای که ســنت ًا بــه
زنان نسبت داده میشود» به کار گرفته شده است.
1. J. Bing

«مضاف بودگی» با رجوع به نظم اجتماعیِ مسلطی کـه زن
را با کودک برابر می انگارد تبیین میشود .جانکس)1997( 2
در تحلیل ساختِ گذرایی یک آگهی تبلیغاتی بـا تأکیـد بـر
کودکسانســازی 3زنــان در ایــدئولوژی مردســاالرانه نشــان
می دهد که کودک دو ماهه و زنِ خدمتکار تنهـا مشـارکانی
هستند که فرآیندهای منتسب بـه ایشـان ،در آگهـی مـورد
نظر ،صرفاً ذهنی 4و ربطی 5هستند .به بیان دیگر ،کودک و
زن در عــدم مشــارکت در فر آینــدهای کنشــی و گفتــاری
شــراکت دارنــد .فراوانــی شــواهدی از ایــن دســت ،بــر
کودکسان سازی زنان در رویدادهای زبانی گوناگون داللـت
دارد .در اینجا نیز برابرانگاری زن و کودک بـا بازنمـایی زن
در ساخت «اضافۀ تعلقی» جلـوه ای پـر رنـگ یافتـه اسـت.
کوتاه سخن اینکه ،در شمار قابلاعتنایی از جوکهـا ،جـواز
گفتمانی حضور زن در جوک ،همراهی نحوی -معنایی یک
مرد است؛ واقعیتی گفتمانی کـه یـافتن نظیـر آن در کـردار
اجتماعی مولدِ جوک چندان دشوار نیست:
... )8ه با زنش میره پیکنیک .زنش میگه :بشینیم زیـر اون

درخته... .ه میگه :نه همین وسـط جـاده پتـو بنـداز امنتـره.
زنش میگه :اینجـا ماشـین میزنـه .در نهایـت پتـو رو پهـن
میکنن وسط جاده .میبینن یه کـامیون داره میـاد طرفشـون
هر چی بوق میزنه از جاشون تکان نمیخورن کامیونـه هـم
فرمون رو میپیچونه میره تو درخت... .ه به زنش میگه :اگه
زیر اون درخت بودیم میمردیم.
جدول .2وابستهسازی شخصیت زن
فراوانی نسبی
فراوانی
(برحسب درصد)
جوکهای حاوی شخصیت
زن
جوکهای حاوی
وابستهسازی نحوی
شخصیت زن

541

-

273

50.5

2. H. Janks
3. infantilization

 :mental process .4فرایندهای ذهنی بــه فراینــدهای حسکــردن ارجــاع
ی گفتــاری
دارد؛ فراینــدهایی درونیشــده کــه ماهیت ـ ًا از فراینــدهای بیرون ـ ِ
( )verbalو کنشی ( )actionمتمایزاند.
 :relational process .5فرایندهای ربطی فرایندهای بــودن هســتند .ایــن
فرایندها اغلب به رابطۀ حاکم میان دو مشــارک اشــاره دارنــد بیآنکــه یــک
مشارک بر مشارک دیگر به طریقی اثرگذاری کند.

 86زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ سوم (سری جدید) ،شمارۀ  ،3پیاپی  ،11تابستان 1399
بازنمایی زن برحسب هویتدهیِ ظاهری و
هویتدهیِ نسبتی
تصویرسازی عمل کارگزاران اجتماعی میتواند متأثر از دیـدگاه
پدیدآورنــدۀ گفتمــان و روابــط قــدرت حــاکم بــر جامعــه باشــد
(یارمحمدی .)173 :1383 ،ونلی ِون )1996( 1تقسیمبندی جامع
و جزءنگرانهای از ویژگیهای گفتمانیای ارائه میدهـد کـه در
بازنمایی کنشگران اجتماعی دخیل هستند .از میان ویژگیهـای
ی زیرمجموعــۀ مقولهبنــدی ،2هویــتدهی نســبتی،
گفتمــان ِ
3
هویــتدهی ظــاهری و هویــتدهی طبقــهای از یکســو ،و
ش رو میآیند .نمونـۀ
نقشدهی 4از سوی دیگر به کار تحلیل پی ِ
زیــر تقابــل میــان نقشدهــی و اقســام ســهگانۀ هویــتدهی را
متناسب و در چارچوب نظام اصطالحشـناختی ونلیـوِن روشـن
میسازد:
 )9الف -پدرش پیشنهاد ارائه شده را رد کرد.
هویتدهی نسبتی
ب -رئیس شرکت پیشنهاد ارائه شده را رد کرد.
نقشدهی
یکی از کانونهای توجه در این تحلیـل بررسـی دفعـات
بازنمایی زنان بر حسب نقش یا ویژگـیِ ظـاهری /نسـبتی در
کلِّ جوکهای پیکره بوده است .در این وارسی مشخص شـد
که زنان از مجموع  988بار دفعـات بازنماییشـان ،در  %60از
کل دفعات بازنمایی ( 590مورد) بر حسب صفت یا نسبتشـان
(هویتدهی ظاهری و هویتدهی نسبتی) و صرفاً در 34( %3
مورد) بر مبنـای نقـش اجتماعیشـان بازنمـایی شـدهاند و در
 37%از مواقع ( 364مورد) به ذکر جنس (عبارتهایی از قبیل
زن ،دختر ،پیرزن که کنشـگر را برحسـب تعلقـش بـه گـروه
جنسیتی زنان هویتدهی طبقهای میکند) اکتفا شـده اسـت.
فراوانی ناچیز دفعات بازنمایی زنان بر حسب نقـش اجتمـاعی
هنگامی تأملبرانگیزتر میشود که ارزش این متغیر در الگوی
بازنماییِ شخصیت مرد نیز احصا شود .بازنمایی مردان ،به جز
مواردی که هویتدهی طبقهای (قومی) انجام پذیرفته است،5

1. T. Van Leeuwen
2. categorization
3. classification
4. functionalization

 .5منظور اشاره به قهرمان جوک بــا توســل بــه قومیــت او (بــرای نمونــه
فارس) است .مدلولهای تلویحی این مــوارد نیــز همگــی مــذکر هســتند.
بهرهگیری از هویتدهی طبقهای در این مــوارد قســمی ضــرورت ژانــری
است .به دیگر بیان ،در جوکهای قومیتگرا معرفی قهرمان جوک ناگزیر

در  %51از موارد ( 511مرتبه) با توسل به صفت/نسـبت و در
 49%موارد با توسل به نقش اجتماعی انجـام پذیرفتـه اسـت.
این مقایسه و فراوانی قابلاعتنای بهرهگیری از نقشدهـی در
بازنمــایی مــردان بــه خــوبی نشــان میدهــد کــه فرهنــگ
جوکگوییِ فارسی چندان راغب به بازنمایی زنان بـر حسـب
نقش اجتماعیشان نیست و کماکان ترجیح میدهد زنان را با
توسل به صفت یا نسبتی خانوادگی بازنمایی کند:
 )10دختر غضنفر پول نداشـته دمـاغش رو عمـل کنـه ،سـر
دماغش رو میگیره باال ،بهش تافت میزنه.
جدول  .3هویتدهی
کل دفعات
بازنمایی (بهجز
مصادیق
هویتدهی قومی)

زن

مرد

988

1064

فراوانی
نسبی
فراوانی
(برحسب
درصد)
نقش
اجتماعی
هویتدهی
نسبتی و
هویتدهی
ظاهری
ذکر جنس
نقش
اجتماعی
هویتدهی
نسبتی و
هویتدهی
ظاهری
ذکر جنس

34

3.4

590

59.7

364

36.8

495

47.3

511

48.9

40

3.8

گفتوگوی درونجنسیتی و بیناجنسیتی
 60%جوکهــای موجــود در پیکــره ( 1194مــورد) حــاوی
گفتوگو هستند .با این حال طـرفین گفـتوگو بـه شـیوهای
نابرابر و نامتعادل از دو جنس مذکر و مؤنث انتخـاب شـدهاند.
به منظور روشنشدن مطلب جوکهای حاوی گفتوگو به دو
دســتۀ درونجنســیتی و بیناجنســیتی تقســیم شــدند 85% .از
جوکهای حـاوی گفـتوگو درونجنسـیتی هسـتند .از ایـن
مجموعه %99 ،از گفتوگوها میان مردان برقرار شـده اسـت.
به این ترتیب تنها در  11( %1مورد) از کل جوکهای حـاوی
گفتوگو زنان با یکدیگر سخن میگویند .این فراوانیِ ناچیز و
از رهگذر نام خاص قوم او ،انجام میپذیرد .به دلیــل پیشــگفته مصــادیق
هویتدهی طبقهای قومی در این محاسیه و مقایسه گنجانده نشدهاند.
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تفاوت آشکار در بازنماییِ گفتگوهای درونجنسیتی مردان و
زنان گویای آن است که گفتمان جوک فارسـی تنهـا زمـانی
میتواند مایههای طنزآمیز خود را در رفتار و سخن شخصـیت
داستانی زن ،یا دستکم در حضور یـک شخصـیت داسـتانی
زن ،بجوید و بیابد که شخصیت مؤنث در نسبت و مناسبت بـا
یک یا چند شخصیت مذکر پا به صحنۀ گذارده باشد.
جدول  .4گفتوگوی درونجنسیتی و بیناجنسیتی در جوکهای
حاوی گفتوگو
فراوانی
گفتوگوی
درونجنسیتی

بیناجنسیتی

(برحسب درصد)

مرد

1000

83.1

زن

11

0.9

مجموع

1011

84.0

132

11.0

کلید در
گفتوگوی

فراوانی نسبی

گفته مرد
کلید در
گفته زن
مجموع

60

5.0

192

16.0

از آن سو ،از  1201مورد جوکِ حاوی گفـتوگو تنهـا در
 15%از جوکها ( 192مورد) گفـتوگوی بیناجنسـیتی (زن و
مرد) رخ داده اسـت .افـزون بـر ایـن ،در  %69از جوکهـای
حاوی گفتوگویِ بیناجنسیتی ،کلید یا سـرنخ خنـدهآفرین در
پارهگفتار اداشده از جانب شخصیت مرد داستان است و صـرفاً
در  %31از موارد کلید در گفتۀ شخصیت زن بیان شده اسـت.
این یافته با سنتی تاریخی هماهنگ است کـه در آن آفریـدن
رویدادهای خندهآور یا ایفای نقش دلقک ،درست مانند انجـام
کارهای جدی در انحصار مردان تلقی میشود .مضامین رایـج
در این رویاروییهای بیناجنسیتی نیز یا جنسـی اسـت یـا بـه
اقتضــای ویژگیهــای قالــبوارهایِ انتســابیافته بــه زنــان
موضوعیت بیان یافتهاند.
مشارکان :یک مرد صریح ،یک مرد تلویحی:
 )11یه نفر با یه ...ه دست به یقه میشه... .ه بهش میگه :آقا

تو رو به خدا یقه من رو ول کن گوشم رو بگیر .آخه یقه پـاره
میشه.
مشارکان :یک زن صریح ،یک زن تلویحی:
 )12زن غضنفر و دوستش دربارۀ آشپزی صـحبت میکردنـد.

اولی :واسه نیمرو پختن تخممرغها رو بـا چـی میشـکنی؟»

دومی« :میزنمشون به هم و میشکنم» .اولـی« :اون وقـت
تخممرغ آخری روا با چی میشکنی؟» دومی« :مـن همیشـه
تخممرغ آخری را اول میشکنم».
کلید درگفتۀ مرد
زن و مرد ،هر دو صریح:
... )13ه می ره ماه عسل برمیگرده زنش بهش میگـه چـرا

منو نبردی می گه خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم.
موقعیت زنان
این متغیر ناظر بر موقعیتهایی است کـه شخصـیتهای زن در
سیر روایی جوکها تجربه کردهاند .تقسیم موقعیت به دو مؤلفـۀ
«مکان» و «فعالیت» وارسی دقیقتر این شاخص را امکانپـذیر
میکند .کل مـوارد ملفوظسـازی «موقعیـت» شخصـیت زن در
جوکهای این پیکـره  228مـورد اسـت .در  %57از ایـن مـوارد
مکان حضور /فعالیت شخصـیت زن اقامتگـاه مسـکونی اسـت.
برخی از اماکن دیگر نیز مانند استخر و لب دریا موقعیتهاییانـد
که موضـوعیت بازنمـایی در آنهـا اشـارات جنسـی بـوده اسـت.
مالحظه میشود که جغرافیای حضـور زنـان در جـوک فارسـی
چندان گسترده نیست؛ از خانۀ پدری شروع میشود و بـه سـفرۀ
عقد /آشپزخانه /یا به طور کلی خو ِد خانه ختم میشـود .البتـه در
این میان از اماکن عمومی کمشماری نیز عبور میکند که برخی
از آنهــا صــرف ًا بــه اقتضــای تــداعیهای جنسیشــان منزلــت
ی یافتهاند .قابل انکار نیست که حضور زنان در جامعۀ
روایتپذیر ِ
امروز ایران هرگز منحصر به اماکن مذکور نیست ،امـا بازنمـایی
این انحصار در جوک ،ماهیـت محافظهکارانـۀ جـوک فارسـی را
نشان میدهـد کـه نمیتوانـد نکتـههای خنـدهآور خـویش را از
ت
جغرافیای گستردۀ کنونی استخراج کند ،و چشمبسته به واقعیـ ِ
حضور زنان در بسـیاری از مناسـبات اجتمـاعی ،گسـترۀ جـوک
فارسی را به همان انگشتشمار اماکن سنتی محدود کرده است.
تحلیل مؤلفۀ فعالیت نیز به نتیجهای مشابه رهنمون میشـود .از
میان  328فعالیت منتسب به شخصیتهای زن نیـز 344( %74
فعالیت) از آنها یا جنسی است و یا از جمله رفتارهای قالبوارهای
و فعالیتهای سنت ًا نسبت دادهشده به زنان است .نباید از نظر دور
داشت که حتی در آن دسته از جوکها که در عین تصـری ِح نـوع
مکان ،برای نمونه «خانه» ،نوع فعالیت ویژهای به شخصـیت زن
انتساب نیافته است ،کماکان فعالیتهـای رایـج در آن مکـان از
جمله پخت غذا ،شستن و سابیدن ،عاطفهورزی ،مراقبت از فرزند،
پذیرایی از مهمان و مواردی از این دست ،بیآنکه ملفوظ باشـند،
تداعی میشوند .رادِن ( )2000تأکید میکند که میان سـازههای
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مصنوع بشر و نوع فعالیت جاری در آنها چنان پیوند عمیقی وجود
دارد کــه ذکــر مکــان بــالقوه قــادر اســت بــه طــور ضــمنی بــر
فعالیتهایی خاص داللت کند .به این ترتیب ،حتی در آن دسـته
از نمونهها که فعالیت مشخصی به شخصیت زن انتسـاب نیافتـه
است ،استنتاج مجـازی بـا نظرافکنـی بـه مکـان وقـوع رویـدا ِد
توصیفشده به همان فعالیتهای قالبوارهای رهنمون میشـود.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پیونـد مکـان بـا فعالیـت
جاری در آن میتواند به مشارک دخیل در فعالیت نیز تسری یابد.
ی ذکـر خونـه/منزل و
نمونۀ حا ِّد این پیوند مجازی مجاز مفهـوم ِ
ارادۀ همسر (زن) است.
مکان :خانه
 ... )14ه میره خواستگاری ،اسم دختره پروانه بوده ولی ...ه قاط

زده بوده ،بهش میگفته آهو خانوم .وقتـی دختـره مـیآد چـایی
تعارف کنه... ،ه میگه :دست شما درد نکنـه آهـو خـانوم دختـره
میگه :بابا اسم من پروانهست نه آهو... .ه میگه :ای بابـا فرقـی
نداره حیوون حیوونه دیگه.
فعالیت :سرزنش و نصیحتکردن فرزند
ال هـیچ بـه
 )15مادر :چرا این همه کیک رو تنهایی خوردی ،اص ً

فکر خواهرت بودی؟ پسر بچه :آره همهاش به فکرش بودم کـه
نکنه وسط خوردن کیک سر برسه.
جدول  .5موقعیت زنان (مکان)
فراوانی برحسب درصد (از کل
فرارانی
جوکهای حاوی ذکر مکان برای
نوع مکان
جوک
شخصیت زن)
4
9
سایر
1
2
فروشگاه
1
3
ادارات
2
4
شهر
اماکن
3
6
مذهبی
اماکن
3
7
آموزشی
مراکز
5
12
خدماتی
اماکن
6
13
تفریحی
وسایل
8
19
نقلیه
10
23
خیابان
57
129
خانه

تعبیر مردانۀ اس عام
یکی از مصادیق جنسـیت زدگی گفتمـانی ،تعبیـر مردانـۀ
اســم عــام اســت 1.سیمپســون )159 :1994 ( 2بــا ذکــر
نمونه هایی سنخ نما از گرایشی فراگیر سخن می گوید کـه
از عبارت هایی مانند «هرکس» و «مردم» تعبیری مردانه
اراده می کند .برای نمونه ،مرجع مفرو صورت «مردم»
در عبارت پرکاربرد «زن و بچۀ مردم» ،مردان هستند .در
صورت هایی از این دست ،زنان از حوزۀ مصداقی یا دامنۀ
شمول اسم عام خارج می شوند .این جهان بینی که کاربرد
زبانی پیشگفته بازنمایی آن است ،در سیاق سخن روزمرۀ
فارسی مصادیق فراوانی دارد .جوک فارسی نیز که بسـتر
زبانیِ تحقق اش زبانِ خودکار شـدۀ روزمـره اسـت ،ایـن
جهان بینی جنسیت زده را حتی در ابعادی وسیع تر از سایر
گفت وگوهای روزمره بازتاب می دهد 1326 ( %98 .مـورد)
از اســامی عــام دارای مرجــع انســانی کــه در جوک هــای
موضوع این پژوهش یافته شدند دارای تعبیـر مردانه انـد.
داللت مردانۀ این تعابیر در  843مورد (  ) %62تلـویحی و
 484مـــورد (  ) %36صـــریح بـــوده اســـت .مقصـــود از
صریح بودن تعبیر مذکرِ اسـم عـام وجـود قرینـه هایی در
متن جوک است که مذکربودن مصداق عبارت ارجاعی را
تصــدیق کنــد .منظــور از تلویحی بــودن جنســیت مــذکرِ
مصداق ،آن دسـته از ارجاعـات اسـت کـه درک عمـومی
مخاطــب از آن  -بــه رغــم عــدم وجــود قرینــۀ لفظــی -
مذکربودن مصداق است .به منظور تصـدیق مـذکرا نگاریِ
مصادیق اینگونه عباراتِ ارجاعی نزد مخاطـب ،آزمـایش
کوچکی ترتیب داده شـد .در ایـن آزمـایش  20جـوک از
میان جوک هایی که بنـا بـه قضـاوت شـمّی نگارنـدگان
دربردارندۀ اسم عام با ارجاع تلویحی به مرد بودند بـرای
 15آزمودنی (که در محدودۀ سنی  21تـا  55سـال قـرار
داشتند) قرا ئت شد .به منظور کاهش احتمال تأثیر متقابل،
قرائت جوک ها برای هـر یـک از آزمودنی هـا جداگانـه و
بدون حضور سایر پرسش شوندگان انجام پذیرفت .در هـر
مورد از آزمودنی پرسیده شد که کـدام یـک از بـازیگران
ســینمای ایــران بــرای ایفــای نقــش شخصــیت های
بازنمایی شــــده در جــــوک مناســــب اســــت .تمــــام
 .1این فرایند وارونۀ فرایند «تعبیر عام صورت مذکر» اســت .از مصــادیق
فرایند اخیر ،بهرهگیری عام و شامل از ضمیر مذکر یا اسم مذکر he/man
در انگلیسی است.
2. P. Simpson

دانشزاده و همکار :جنسیتزدگیِ گفتمانی در جوک فارسی 89
برگزیدند1 .

پرسش شوندگان یک بازیگر مرد را
تعبیر مردانۀ اسم عام (تلویحی):
... )16ه میره طوطی بخره .فروشنده که میبینه خریـدار یـه

...ه ،بهش یه جغد قالب میکنه .بعد از مدتی فروشنده ...ه رو
میبینه و ازش میپرسه :طوطیت چطوره؟ ...ه جـواب مـیده:
حرف نمیزنه اما دقتش زیاده ها.
تعبیر مردانۀ اسم عام (صریح):
 )17به یه ...ه میگن تا حاال کسی بهت گفته آقا؟ میگـه آره

یه بار تو توالت بودم یکی گفت آقا بیا بیرون دیگه.
جدول  .6تعبیر اسم عام
فراوانی
تعبیر زنانۀ
اس عام
تعبیر مردانۀ
اس عام

صریح
تلویحی
مجموع
صریح
تلویحی
مجموع

27
14
41
483
843
1326

فراوانی نسبی
(برحسب درصد)
2.0
1.0
3.0
35.3
61.7
97.0

وجه جملۀ خطاب قراردهندۀ زنان
فــرکالف ( )125 :1989بــر ایــن بــاور اســت کــه وجــههای
دستوریِ متفاوت ،قدرت را به شیوهای نابرابر و نامتوازن میان
مشارکانِ دخیل در یک رویداد گفتمانی توزیـع میکننـد .بـه
دیگر بیان ،وجهیت به عنوان یـک ویژگـی دسـتوری حـاوی
ارزش رابطهایِ خاصی است که بر نـوع رابطـۀ حـاکم میـان
مشارکان یک رویداد گفتمانی نـاظر اسـت .بـه ایـن ترتیـب،
وجههای گوناگون ،بر حسب کارکردشان ،به مشارکان جایگاه
قدرت متفاوتی اعطا میکنند .به زعم فرکالف (همـان) وجـه
اخباری که وجـه مسـلط در پارهگفتارهـای خبـری اسـت بـه
بیانکنندۀ پارهگفتار جایگاه ارائه/انتقالدهندۀ اطالعـات و بـه
مخاطب جایگاه دریافتکنندۀ اطالعـات را اعطـا میکنـد .در
پارهگفتارهای حاوی بندی با وجه امـری گوینده/نویسـنده در
جایگاه مطالبۀ چیزی از مخاطب است ،در حالی که مخاطـب
آرمانی آن گفته مشارکی فرمانبردار تلقی میشود کـه مطالبـۀ
 .1علت عدمطرح پرسش «به نظر شما فروشنده مرد اســت یــا زن؟» دعــوت
ق اسم عام اســت .پرســش
ضمنی این پرسش به تأمل در باب جنسیت مصدا ِ
«کدام بازیگر مناسب ایفای نقش است؟» این مزیت را داشت که کانون توجه
ت
ما -یعنی جنسیت -را در کانون توجه مخاطب قرار نمیداد و امکــان دریافـ ِ
پاسخی مبتنی بر پیشفر های ناآگاهانه را تقویت میکرد.

گوینده را برآورده میسازد .در وجه پرسشی نیز ،گوینده عمدت ًا
دســت بــاال را دارد و پاســخ ســئوالی را از مخاطــب مطالبــه
میکند؛ بـه همـین ترتیـب مخاطـب در جایگـاه ارائهدهنـدۀ
اطالعاتی است که از او خواسته شده است.
در پیکرۀ این پژوهش ،عدمتقارنِ نظام مندی در توزیـع
وجوه بـه چشـم می خـورد .زنـان در  129جـوک مخاطـب
گفتهای واقع شده اند .وجه جملۀ موجود در این گفتـهها ،در
 53%از کل جوکهای مزبور ( 68مورد) پرسشـی و در %12
( 16مورد) امری و در  45( %35مورد) غیر از ایـن دو بـوده
است .مالحظه می شود که زنان عمدتاً در جایگاه ارائهدهندۀ
اطالعــات خواسته شــده در یــک پرســش و یــا در جایگــاه
برآورندۀ محتوای گزارهایِ پاره گفتاری واجدِ وجه امری واقع
شده اند .این هر دو جایگاه ،در مقایسه با جایگاه پرسـنده یـا
آمر (کـه جایگاه هـای قـدرت هسـتند) جایگاههـای فقـدان
قدرت اند .این یافتـه از مصـادیق همـان چیـزی اسـت کـه
وندایک )1995( 2فرودست سـازی ایـدئولوژیک گروههـای
غیرخودی یا تبعیض های کالمـی در الگوهـای گفـتوگوی
مردان با زنان می داند .این فقدان قدرت که در مواجهـۀ زن
با دیگر مشارکان مشهود است ،مطلوب نگرش جنسـیتزده
و بازنمایندۀ الگوی رفتاریِ مـذکر محور در کـردار اجتمـاعی
مولد جوک است؛ الگویی که در مناسبات بینا جنسیتی زن را
بـــیش از مـــرد و بـــه شـــیوهای یک ســـویه در موقعیـــت
«جوابپس دادن» قرار میدهد.

 )18پدری بـه دختـرش میگـه :دختـرم راجـع بـه پیشـنهاد
ازدواجی که بهـت دادهانـد خـوب فکرهایـت رو بکـن .دختـر
میگه :ولی من میخوام پـیش مامـانم باشـم .پـدر :اونـم بـا
خودت ببر عزیزم.
 )19پدری دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت بـا تلفـن
حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کـرد .پـدر
پرسید :کی بود؟ دختر جواب داد :شماره رو عوضی گرفته بود.
جدول  .7وجه گفتۀ خطابقراردهندۀ زنان

وجه گفته فراوانی

فراوانی (برحسب درصد)

پرسش

68

52.7

امر

16

12.4

سایر

45

34.9

2. T.A. Van Dijk
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ساخت منفعل
در ساخت منفعل ،زبان در نقـش اندیشـگانیاش ،زنـان را ،در
تقابل با مردان ،در جایگاه انفعالی قـرار داده اسـت (جبروتـی،
 .)67 :1381معماری حاکم در این ساختها به نحـوی اسـت
که روابط میـان زن و مـرد را از نظرگـاه مـذکر مفهومسـازی
میکنند .به دیگر بیان ،در زیرسـاخت موضـوعیِ سـاختهای
منفعــل نقــش معنــایی اعطاشــده بــه زن کنشپــذیر 1یــا
دریافتکننده 2و نقش معنـایی اطالقشـده بـه مـرد کنشـگر
است .روشن است که ساختهای منفعـل تنهـا گزینـۀ پـیش
روی تولیدکنندۀ متن نیست .از این رو ،گزینش آن و فراوانـی
چشمگیر این گزینش ناشی از عملکر ِد عقـل سـلیمی و اغلـب
ناخودآگاه قالبوارههای جنسیتزده است .ذکر یک مثال ،وجـود
گزینههایی غیر از ساخت منفعـل در بازنمـایی یـک «تجربـۀ
واحد» را نشان میدهد:
 )20الف -بهرهگیری از ساخت منفعل :علی زن گرفت.
ب -عدمبهرهگیری از ساخت منفعل :علی با زنـی ازدواج
کرد.
جدول  .8کاربرد ساخت منفعل در بازنمایی شخصیتهای زن
فراوانی

فراوانی
(برحسب درصد)

جوکهای حاوی
ساخت منفعل برای

71

13.1

شخصیت زن
جوکهای حاوی
شخصیت زن

541

گفتمان موضوع ایـن پـژوهش -گفتمـان جـوک -در اقسـام
گویشهای اجتماعیِ گونۀ گفتاری فارسی به چشم میخورد.
 )21یه پسر جوونی وقت زن گرفتنش بوده ،ولی میگفتـه زن
نمیخوام .اطرافیان میگن چرا زن نمیگیری؟ []...
جنسیت مخاطب در جوکهای تعاملی
عنوان «جوکهای تعاملی یا دارای تعامل با مخاطب» بـه آن
دسته از جوکها اطالق میشود که گویندۀ جوک بـه نحـوی
مخاطب خویش را به مشارکت گفتمانی  -برای نمونه با طرح
یـــک پرســـش از او  -وامـــیدارد .در  46( %43مـــورد) از
جوکهای تعاملی ،مخاطبِ آرمـانیِ مفـرو مـرد اسـت ،در
 13( 12%مورد) مخاطب مفـرو زن و در  49( %45مـورد)
مخاطب مفرو هـر دو جـنس اسـت .نتیجـه فـوق روشـن
میکند که زنان در مقایسه با مردان ،مخاطب مفرو ِ تعـداد
بسیار کمتری از جوکهای تعاملی واقع شدهاند .با این حـال،
در عمــل و هنگــام «تعریــف» جــوک ،زنــان نیــز بــه عنــوان
مخاطب به مشارکت گفتمانی در این دسته از جوکها دعوت
میشوند .به نظر میرسد زنان در مواجهه بـا جوکهـایی کـه
مخاطب آرمانیشان مردان هستند ،ناگزیر میشوند که هویت
جنسیتیِ خود را نادیده بگیرند و خودانکارگرانه موضع گفتمانی
مذکر را اختیار کنند:
مرد به عنوان مخاطب مفرو
 )22گویندۀ جوک :شباهت «زن» با «گردباد» چیه؟

مخاطب :چیه؟
گویندۀ جوک :جفتشون اول کـه مـیآن بـا هیجـان وارد
زندگیت میشن و جفتشون موقع رفتن خونه ،ماشین ،و همـه
زندگیت رو با خودشون میبرن3.

-

البته روشن است که هر گونه تغییر در سیاق جـوک ،کـه
گونــهای از ســیاق خودکارشــدۀ روزمــره اســت ،احســاس
تصنعیبودن ایجاد میکند .اما ،مسئله دقیقاً این است که ایـن
ساختِ طبیعیشده خود کامالٌ تصـنعی و برسـاختۀ مجموعـۀ
شرایط تاریخی -اجتماعی اسـت کـه اهـل زبـان بـه آن خـو
گرفتهانــد .قالــبوارهای کــه زن را در مناســبات خصوصــی و
عمومی منفعل میداند ،با نمودیابی زبانیِ زیرپوسـتی ،کیفیـت
تصنعیاش را پنهان میکند و خود را واقعیت عینی جا میزند.
مقتضی است یادآوری کنیم که بازنمایی زن در ساخت منفعل
از ویژگیهای زبانیِ خودکارشدهای است کـه مسـتقل از نـوع
1. patient
2. receiver

زن به عنوان مخاطب مفرو

 )23گویندۀ جوک :شباهت آقایون با آگهی بازرگانی چیست؟
مخاطب :چیه؟
گویندۀ جوک : :شما نمیتوانید یـک کلمـه از حرفهـای
آنها را باور کنید.
جدول  .9توزیع جنسیت مخاطب در جوکهای تعاملی
مخاطب
زن
مرد
هر دو

فراوانی
13
46
49

فراوانی (برحسب درصد)
12.0
42.6
45.4

 .3در اینجا پیبستشدنِ ضمیر «ت» به «زندگی» و «شون» به «جفت»
و «خود» حاکی از مذکر بودن مخاطب مفرو جوک است.
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نتیجهگیری
فارسـی،1

در چـارچوب
سازوکارهای متعددی زن را ،در جوک
ایدئولوژی مردساالرانه بازنمایی میکننـد؛ سـازوکارهایی کـه
البته ربط چنـدانی بـه خنـدهزایی جـوک ندارنـد .کمشـماریِ
معنادار گفتوگوی درونجنسیتیِ زنان ،نوع موقعیتِ  -اعم از
نوع فعالیت و نوع مکان  -منتسب به زنان ،غلبۀ وجه امری و
پرسشی در جمالت خطاب قراردهندۀ زنان ،بازنمایی زنـان بـا
توســل بــه راهبردهــای هوی ـتدهی ظــاهری و هوی ـتدهی
نســبتی ،کــاربرد ســاخت منفعــل ،تعبی ـر مردان ـۀ اســم عــام،
وابستهسازی نحوی زنان ،حضور کمشمارتر زنان در مخاطبان
مفرو جوکهای تعاملی ،همـه و همـه حـاکی از فراوانـیِ
قابلاعتنای مظاهر جنسیتزدگی مذکرمحور در جوک فارسی
است .بنابراین میتوان گفت که در جـوک فارسـی نـابرابری
جنسیتی حاکم است.
پژوهشهای فرقانی و عبدی ( ،)1395زارعپور ( )1395و
ستارهسهیلی و همکـاران ( )1397عمـدتاً بـه تحلیـل کیفـی
جوکهایی همت گماشتهاند که مایههای مطایبهآمیز خـود را
از قالبوارههـــای جنســـیتزده میگیرنـــد .دســـتاورد آن
پژوهشهـا ،از ایـن منظـر ،تأییـد نفـسِ وجــود مصــداقهای
محتــوای جنســیتزده در جوکهــایی اســت کــه عامــل
خندهآفرینیشان تصدیق باورهای جنسیتزده اسـت .بـا ایـن
حال ،از آنجا که پژوهشهای پیشـگفته پیکرهبنیـاد نبودهانـد،
مؤلفــان از اظهــارنظر در خصــوص فراوانــی ویژگیهــای
جنسیتزده در انواع جوک فارسی اجتناب کردهاند .افـزون بـر
این ،در پژوهشهای پیشین ،اعمّ از ایرانی و خارجی ،از میـان
مظاهر جنسیتزدگی ،عمدتاًًَ غیرسـازی از زنـان و بازتولیـد
مضــامین جنس ـیتزده در جوکهــای مشخص ـاً جنس ـیتزده
شناســایی و تبیــین شــده اســت .پــژوهش پــیشِ رو بــرای
نخستینبار با اتکا به شواهد آماری جنسیتزدگی را به عنـوان
ی ـک گــرایش گفتمــانی برجســته در کلی ـت زبــان-فرهنــگ
جوکگویی فارسی شناسایی کـرده اسـت .در عـین حـال ،بـا
توسل به هشت شاخص زبـانی -سـاختاری (غیـر از شـاخص
 .1ممکن است بخش مهمی از یافتهها نــه منحصــراً در خصــوص جــوک
فارسی که به جوک رایج در جامعۀ ایرانی نیز تا اندازهای قابلتعمیم باشند.
با این حــال ،از آنجــا کــه دادههــای پیکــرۀ ایـن پــژوهش از جوکهــای
روایتشــده بــه زبــان فارس ـی تشــکیل یافتــه اســت ،اظهــارنظر دربــارۀ
امکانپذیری چنین تعمیمی در گرو پژوهشهای دیگری است که پیکــرۀ
آنها تشکیلیافته از جوکهایی باشد که به سایر زبانهای دارای گویشــور
در ایران روایت شدهاند.

جنســیتزدگی مــذکرمحور در عوامــل خنــدهآفرین) ســایر
جلوههای مغفولماندۀ جنسیتزدگی در جوکهـای گونـاگون
فارسی -صرف نظر از مضمون دخیل در خنـدهآفرینی آنهـا-
بازشناسی و مصداقیابی شدند .توجه خواننده را به ایـن نکتـه
جلب میکنیم که صرفاً یکی از شـاخصهای بررسیشـده در
این پژوهش ،یعنی همان بهرهگیری از مضـامین جنسـیتزده
در خندهآفرینی ،ربط قابلاعتنایی بـه جوکبـودگیِ جـوک یـا
همان خندهآفرینی آن دارد و سایر شاخصها ،به طور ضمنی،
و بدونِ ایفای نقـش مسـتقیم در ایجـاد خنـده ،بـه شـیوهای
نظاممند در ساختار جوکها بـه کـار بسـته شـدهاند .بـه ایـن
ترتیب ،میتوان گفت که جوکگویی فارسی ،تا آنجـا کـه در
پیکرۀ این پژوهش بازتاب یافتـه اسـت ،حتـی آنجـا کـه «در
ظاهر» جنسیتزده نیست ،کماکان در ترازی دیگر ،یعنی ترازِ
آداب و رسوم گفتمانی مشحون از جنسیتزدگی اسـت و ایـن
جنسیتزدگی سراسـر مسـتقل از جنسـیتزدهبودنِ مضـمونِ
جــوک ،قابــل ردی ـابی اســت .افــزون بــر ای ـن ،ای ـن قســم
جنسیتزدگی ناظر بر گزینشهای نظاممند زبـانی-سـاختاری
جنسیتزده در گونۀ گفتمانی جوک است ،نه کاربست موردیِ
ابزارهــای بالغــی عمــومی یــا جــوکویژه (بــرای نمونــه
بهرهبرداری طنازانه یا کنایی از عبارتهای کلیشهای جدّی یا
بهرهگیری از صورت معرفه در ارجـاع بـه قهرمـان یـا هـدف
جوک) که میتوانند در خدمت هر هدف مطایبهآمیز یـا حتـی
کاربردشناختی دیگر نیز قرار گیرند.
در اینجــا ممکــن اســت ایــن پرســش در ذهــن خواننــدۀ
پرسشگر شکل گیرد که آیا تنوع و فراوانی چشـمگیر مظـاهر
جنسیتزدگی در جوک فارسی ،پدیده ای نوظهور و ناشـی از
تحوالت اجتماعی-فرهنگی دورۀ معاصر و تا انـدازهای ناشـی
از ترجمه است ،یا نسـبت و مناسـبت قابلاعتنـایی بـا تـاریخ
لطیفهگویی در ادوار گذشتۀ زبان فارسی دارد .گرچه پاسخ بـه
این پرسش مستلزم اجرای یک پژوهش مقایسـهایِ جداگانـه
است ،اشارهای گذرا به دو نکته خالی از لطف نیست .مقایسـۀ
اجمالی پیکرۀ این پژوهش بـا لطیفـههای منـدرج در بخـش
حکایات فارسی رسالۀ دلگشای عیبـد زاکـانی ،کـه در حـدود
هفت قرن از تألیف آن سپری شده است ،نشان میدهـد کـه
نتیجۀ ارزیـابی برخـی از شـاخصها -از قبیـل «گفـتوگوی
درونجنســیتی و بیناجنســیتی»« ،بافــت مــوقعیتی زنــان» و
«درونمایــۀ جنســیتزدۀ عادیســازی خش ـونت جنســیتی»
درخصوص لطایف مندرج در حکایات فارسی رسالۀ دلگشا نیز
تا حدی صادق است .به این ترتیب احتمال میرود دسـتکم
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برخی از مظاهر جنسیتزدگی سـابقهای قابلاعتنـا در زبـان-
فرهنگ جوکگویی فارسی داشته باشـند .از آن سـو ،بررسـی
برخی از ردههای دیگر شاخصِ «جنسیتزدگی مذکرمحور در
عوامـل خنــدهآفرین» حـاکی از ایــن اسـت کــه بهرهبــرداری
مطایبهآمیز از آنها در جوک فارسی دست کم در لطایف عبیـد
زاکانی فراوانی قابلاعتنایی نـدارد .بـرای نمونـه ،نسـبتدادن
نادانی به زنان در حکایـات فارسـی رسـالۀ دلگشـا مصـادیق
پرشــماری نــدارد .بــه نظــر میرســد در ادواری کــه چنــین

نسبتهای ناروایی در منظومۀ شناخت اجتماعی دوران تا حـدّ
زیادی جدّی یا بدیهی انگاشته میشوند ،استخراج «گستردۀ»
مایههای طنزآمیز از آنها در لطیفهسازی و لطیفگویی چندان
جذاب نبوده است؛ تنها با خدشهبرداشتن محسوس  -و البتـه،
نه برچیدهشدنِ کامل -چنین باورهای جـدّیِ بداهتیافتـهای
است که زمینۀ الزم برای بهرهبرداری گسترده از آنها در زبان
جوک فـراهم مـی شـود .روشـن اسـت کـه ارزیـابی چنـین
فرضیهای در گرو مطالعات پژوهشگران آتی است.

منابع
پاکنهاد جبروتی ،مریم ( .)1381فرادستی و فرودستی در زبان.
تهران :گام نو.
زارعپور ،سرور ( .)1395بازنمایی جنسـیت زنانـه در لطیفـهها
(مطالعۀ شبکههای اجتمـاعی مخصـوص تلفـن همـراه).
پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه کاشان.
ستارهســهیلی ،محبوبــه؛ زمــانیدارانی ،فاطمــه و قریــهملکی،
خاطره ( .)1396تحلیل محتوای جوکهـای جنسـیتی در
شبکه موبایلی تلگرام .اولین همایش بینالمللی و سومین
همــایش ملــی پژوهشهــای مــدیریت و علــوم انســانی.
تهران :دانشگاه تهران.
فرقانی ،محمدمهدی و عبدی ،سیدعیسـی ( .)1395بازنمـایی
زن در جوکهــای جنســیتی؛ تحلیــل گفتمــان انتقــادی
جوکهای جنسیتی در مورد زنان در شبکههای موبـایلی.

مطالعات فرهنگ-ارتباطات.52-31 ،)33(17 ،
فروغان گرانسـایه ،فاطمـه؛ مولـودی ،امیرسـعید و خرمـایی،
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