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 مسئله بیانمقدمه و 

ن یترپرفروش یروند. بررسیم به شماربخش پرطرفدار سینمای ایران  عنوانبه 1های کمدیلمیف

های مختلف فیهای کمدی در میان طلمیتاریخ سینمای ایران نیز حاکی از جذابیت فهای فیلم

ابوالحسن ، 1397) هزارپا، (منوچهر هادی، 1398) 1۴۰۰رحماناجتماعی است. چنانچه فیلم 

یاخراج، (ایرج طهماسب ،1391) بچه ننهو  یکاله قرمز، (سامان مقدم ،1396) 2نهنگ عنبر، (داوودی
( مسعود اطیابی ،1396) تگزاس ( وسعید سهیلی، 1395) گشت ارشاد ،(نمکیمسعود ده، 1386) ها

های سینما نیز شهیبررسی فروش گ اند.های اخیر سینمای ایران بودهلمین فیترجز پرفروش و امثالهم

مردم  ۀو موجب آشتی دوبار دارند راهای طنز و کمدی بیشترین مخاطبان لمیکه ف آن استحاکی از 

. نسخه اول این رودیم به شمارهای با محتوای کمدی لمیلم تگزاس نیز ازجمله فیاند. فبا سینما شده

ه دلیل استقبال ب که شودمی انتشار یافته و یکی از آثار مسعود اطیابی محسوب 1397فیلم در سال 

محققان از طرفی  است. شده دوم آن نیز به بازار ارائه ۀنسخنیز   98در سال  این فیلم از عمومی

د مسائل اجتماعی هستن بیانبرای  کارآمد یابزار ،عالوه بر سرگرمی و کمدی معتقدند که انواع شوخی

نیز عقیده  2اورینگجامعه باشند. نسبت به ، عقیدتی و نگرشی احساسی یهاتوانند حاوی واکنشیو م

بلکه بسیاری از مضامین  ،تمسخر نیستندتنها برای کمدی نهو  نظیر طنز یاشکال مختلف شوخکه  دارد

 .(199۰اورینگ، کنند )طی و قومیتی را بازگو میاجتماعی، محی

دید ج هایحوزهعنوان یکی از به نیز شناسی شوخ طبعینکته حایز اهمیت دیگر آن است که جامعه

که ضرورت مطالعات گوناگون در این حوزه احساس  شودمی محسوب ناختیشدر مطالعات جامعه

 ناختیشطنز و کمدی در ایران تحلیل جامعههای از طرفی با توجه به کثرت تولید ساالنه فیلم شود.می

 شناختیجامعه با تحلیلکوشد می مقاله حاضر ،با توجه به آنچه گفته شدرسد. به نظر می امری مهم  آن

و  شگردهااز چه  غالبا   یی از این دست است که این ژانر سینماییهاپرسش به تگزاس کمدی فیلم

 . ؟ندکرا بازنمایی میمسائل اجتماعی  کند و عمدتا  کدام نوعاستفاده میبرای جذب مخاطب تمهیداتی 

 

   یشهوژپ ی هنیشیپ

فیلم طنز و کمدی  امرتبط ب تقایهای تحقشینهیشده صرفا  به پارائه هایدر پیشینه پژوهش

مرتبط با انواع شوخی نظیر طنز و جوک نیز توجه  یشناسجامعه یهام، بلکه به پژوهشیانپرداخته

همانطور که اشاره  شوند.یاز اشکال شوخی محسوب م یهای کمدی نیز جزئلمیف چراکه ،شده است

اری بر سرگرمی حاوی بسی های است که عالوگونهطبعی نظیر کمدی بهماهیت اشکال مختلف شوخ ،شد

اشکال مختلف شوخی معتقد است که  3فرونهردال و مباحث اجتماعی است. در این راستا از مسائ

                                                           
  است. یواژه یونان آن از  شهیاست که ر یاز شوخ طبع یو در زمره اشکال یشینما یهااز سبک یکی. 1

2. Oring 
2. Darnhofer 
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 فرضدرواقع (. 2۰18)دارنهوفر،  های اجتماعی هستنداز داده یفهمازجمله کمدی شکل بسیار قابل

های بحث یجهدرنت؛ مؤثر هستندنظر بسیار برای بحث و تبادلها از شوخی که این نوع بر این است

حاصل از جنبه یپردازالیعقیده دارند که خنیز ( 1397) یتربتی و مهدو دهند.یاجتماعی را ترویج م

کند و به ایجاد تغییر در روابط یر میک زبان جوک، وضعیت موجود را بازنمایی و بازتفسیدئولوژیا یها

جنسیتی در های ها و کلیشهطرفی بسیاری از نگرشاز  شود.یاجتماعی و کردار گفتمانی منتهی م

ان پور، ترکمرضی در تحقیقات مختلفی نظیرچنانچه  طبعی وجود دارد.محتوای اشکال مختلف شوخ

 2لیمور و داف شیفمن، (،2۰17) تیان و همکاران ؛(2۰16) 1چان(؛ 1399) جاءزوو رحمانی فیر

این ه است. شد به این موضوع اشاره (2۰15) فردعابدینی ؛(1395فرقانی و عبدی ) (2۰1۰)

ها سنتی جنسی کماکان در جوکهای بسیاری از کلیشهاند که پژوهشگران به این نتیجه رسیده

 ابریردپای نابر استدالل نمود کهتوان اینگونه می محققانهای این افتهیبا توجه به  استمرار یافته است.

 ای که مردانگونهبه ،ها نیز کشیده شده استدر دنیای واقعی حتی به فضای مجازی و محتوای جوک

 تری نسبت به زنان هستند.ها دارای قدرت مضاعفمایه جوکحتی در درون

توان بسیاری از می طبعینکته حایز اهمیت دیگر این است که در محتوای اشکال مختلف شوخ

از منظر  (2۰13) 3ویور .طنز و کمدی مشاهده نمودبا زبان  را تی و نژادیگروهی، قومی هایلتقاب

 ها در حمایت از نژادپرستیتوان ویرانگر جوک رو بدرواقع ا .پردازدمی یشوخمطالعۀ نژادپرستی به 

قومی وجود دارد  یهابین گروه یاکنندهکه رابطه نگرانعقیده دارد نیز  (2۰1۴پور )یقدن تاکید دارد.

رضی شتر در ایران است.یهای اجتماعی و اقتصادی بدهنده رقابت برای دستیابی به فرصتکه نشان

 لقومیت یکی از مسائ دارند:جا که اظهار میکنند، آنهمین مسئله را تأیید می( 1398پور و همکاران )

 مراهه با بیشترین تقابالت قدرتی و احساسی چرا که همواره ،تلگرامی است یهاجوک مهم در محتوای

 (1395سفیری و شهرزاد ) است.سیاسی  و یل انتقادمسائبا   همراه طبعیاز بعد دیگر شوخاست. 

های مذهبی به چالش اند در زمینهتر در فرهنگ عامه توانستهواسطه نفوذ آسانها بهجوکمعتقدند که 

 .خلقیات اجتماعی، بیان اعتراضات اجتماعی اعالم موضع کنندکشیدن قدرت خرد و کالن، نقد رفتارها و 

عنوان یک ابزار ارتباطی تواند بهنشان دهد طنز می وشدکمی( 2۰۰7) ۴هارت از منظری دیگر،

ه یعکس قضقدرتمند در تضعیف جبر حاکم، نیروی مؤثری در جهت کمک به اعتراض اجتماعی باشد. 

همچون دارد و بعضا  جامعه  فرودستکاهش نارضایتی افراد  نقشی کلیدی درطنز  نیز صادق است:

 اظهارکند. محقق با استناد به جنبش حقوقی مدنی در امریکا برای حکومت عمل می یسوپاپ اطمینان

 مدت شامل آثار مثبتیکه در کوتاهزا، عالوه بر آنتواند در شرایط سیاسی استرسمی یشوخ که دارد

فعاالن جنبش اجتماعی گردد.  میان ند موجب افزایش همبستگیتوادر بلندمدت هم می ،است

                                                           
3. Chan 
2. Lemur & Daff 
3. Weaver 

4. Hart 
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 یواند به عنوان کانونی برای تقویت همبستگی اجتماعتمحقق بر این باور است که طنز میی طورکلبه

ه طنز یر دوسویحاکی از تأث( نیز 2۰۰7) 1شیفمن و همکارانهای و هویت جمعی بدل گردد. پژوهش

نجر م سیاسی و از سوی دیگرافزایش انگیزه مشارکت از یکسو موجب  چراکهدر فضای انتخابات دارد 

 .شودیم استمدارانیسخره گرفتن سبه 

در مقالۀ ( 139۴) یهمایون، یوسفی و هرند .است طرفدار بسیار پرتئاتر طنز و کمدی در ایران 

معتقدند که دالیل حضور مخاطبان مشتمل  «پسندو عامهدالیل حضور مخاطبان در تئاترهای طنز »

 مندی تخصصیهمراهی با اطرافیان، سرگرمی، آرامش، تقابل بافرهنگ رسمی و بهره پنج مؤلفه اصلیِبر 

به در کتاب یهای پرداخت طنز و مطاشیوه» به بررسینیز  (1391پور آستانه )صفایی و درویشعلی .باشد

طبعی و طنز در جبهه کمی عقیده محققان اگرچه شوخپرداختند. به «طبعی( فرهنگ جبهه )شوخ

شکل ساده و صمیمی در همین فرهنگ شفاهی مشاهده ها بهترین شوخیرسد اما نابنظر میغیرمنتظره به

به این بخش طنز نشده است. این پژوهش بر این عقیده است که رزمندگان،  توجهیشود که تا به امروز می

ار کنوع طنز یعنی کالمی، تصویری و محتوایی آن را در جبهه به هر سهار طنز، بدون آشنایی نظری با سازوک

ری زبان و توصیف، تصویر بسیار متأثر از فضای جنگ یکارگبینی و نحوه بهجهان از نظرهرچند که  ،برندمی

 و جبهه را به همراه دارند.

بسیاری از تحقیقات گذشته به بررسی اگرچه دهد ن نشان مییشیبررسی مطالعات پطور کلی، به

های ی در حوزه فیلمختشنااما هنوز مطالعات جامعه ،اندجوک و طنز پرداخته ازجملهانواع شوخی 

است  درصدد تگزاسشناختی فیلم کمدی کمدی صورت نپذیرفته است. این پژوهش با تحلیل جامعه

 ،کمدی عالوه بر شوخی یهالمیف در که معتقد است و شوخی بپردازد مسئلهنظر جدیدی به از م

تری نسبت به شناخت جامع توانیمروزمره اجتماعی نیز وجود دارد که با بررسی آن  مسائلبسیاری از 

 رسید. مسائل این به

 

 مبانی نظری 

مچون همورد استفاده در اشکال مختلف شوخ طبعی های یکی از روش استفاده از تناقض و تضاد معنایی

 شودمی از آن یاد 2ناهماهنگی یهنظر عنواناست. این رویکرد که به برای خنداندن مخاطب کمدی

گذاری شد. به عقیده او، تمایز پایه تأملی در رابطه با خندهدر کتاب  3ابتدا توسط فرانسیس هاچسون

 هابه آناموری که قبال  گفته بود کانت  .زمان دو نگرش نسبت به یک پدیده باعث خنده خواهد شدهم

دنبال رسیدن به بهما که یدرحال .دنکنکه کنجکاوی ما را تحریک می اندییهاخندیم مانند داستانیم

                                                           
1. Shifman et.al. 

2. incongruity theory 
2. Francis Hutcheson 



7 سینمای کمدی در دهۀ نود  یشناختجامعهی لیتحل... 
  

موجب  و لذا مامنجر به غافلگیر شدن  منتظرهریغ اینتیجه ،یک نتیجه منطقی در پایان داستان هستیم

وجود که هر بیانی که در آن ناسازگاری  معتقد بود هم (. شوپنهاور 1393، شود )ماریالیمما خنده 

ی و مشاهده ذهن تواند از درک ناهماهنگی بین مفهومیخواهد بود. این خنده م دارخندهباشد، داشته 

ربط بودن، مسخرگی، یمعادل ب یناسازگار 2(. در نظر پل مگی1991، 1کینواقعی حاصل گردد )راس

از  یشده جزئخارج از موضوع و اغراق یرمنتظرهغزهای یچ باور او،به .توازن استبودن و عدممعنییب

در این دیدگاه شوخی از دیدن یا  یطورکل(. به1392روند )موریل،یم به شمارتئوری ناهماهنگی 

 رد. یگتوازن سرچشمه میاحساس تضاد و عدم

انعکاس بسیاری  ، زیرااست ناپذیرل روزمره انکاربا مسائ و کمدی طبعیپیوند شوخ سوی دیگر،از 

محتوای بسیاری از بدین معنا که در  انواع جوک و کمدی وجود دارد.ل روزمره در محتوای از مسائ

 یادر مقاله (1983) 3زیجدرولد .نمود مشاهده توانرا می قرابت و نزدیکیاین طنز و کمدی های فیلم

پردازد. یم یطبعبه بررسی دقیقی در مورد شوخ «شان با واقعیت اجتماعیها و ارتباطجوک»اعنوان ب

. زیجدرولد عقیده دارد که شوخی اصول است مسائل روزمرهحاوی بسیاری از از نظر او شوخی و جوک 

تنها از طریق شوخی نهاز دید او، کند. و قواعد حاکم بر بسیاری از تعامالت اجتماعی را آشکار می

رد یگیاجتماعی موردبحث و تبادل قرار م یهایاری از ارزششود، بلکه بسیها کنترل مینابهنجار

اشکال شوخی نظیر طنز و  دهد کهینشان م 4نظریه مذاکره اجتماعیدر واقع (. 1983، )زیجدرولد

بلکه  ادبی عنوان متنتنها بهگیرد. این دیدگاه شوخی و طنز را نهدرکنش متقابل شکل میکمدی 

پندارد که شامل موقعیت و تعامل میان افراد است. این نظریه بر این یعنوان یک واقعیت اجتماعی مبه

عنوان شنونده حداقل نیاز به یک شریک بهبلکه شود و ساخته نمی ییتنهاد دارد که طنز بهینکته تأک

این است که شوخ طبعی عالوه  دیگر نکته قابل تامل است.آن دارد که این امر مبین اجتماعی بودن 

ه در این باراسپنسر  .زاح یک روش مورد پذیرش جامعه برای تخلیه انرژی کاذب استبر سرگرمی و م

شده در افراد است. در باور او، خنده رهیخنده نوعی آزاد شدن انرژی عصبی ذخ که عقیده دارد

  (.1978، 5لیرو)ماست  رش اجتماعیبرای تخلیه این انرژی است که موردپذروش  ینترمناسب

 یاین انرژ ، زیرابخش استگردد لذتیخنده آزاد م به واسطهکه  یکه انرژ فروید عقیده دارد

 یکار دفاعواو لطیفه را نوعی ساز شده در طول زمان است.کاذب بوده و ناشی از احساسات سرکوب

به  .شده ذهن استانرژی روانی سرکوب رهاشدنداند که اهمیت آن در بخش ناخودآگاه ذهن می

صورت شده است بهها یا آنچه به صورت محرمات و تابو در آن سرکوبو ناکامی هایزهخود انگده وی، یعق

جوک راهی برای کاهش فشار ناشی »کند: یان مید در ادامه بی. فروشودیم دوباره آزاد شکال شوخیا

                                                           
1. Raskin 
2- Paul Maggy 
3. Zijderveld 

4.Social negotiation theory 

5. John Morreall  
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شده بیشتری داشته باشد بیشتر ای که احساسات سرکوباز سرکوب احساسات است و هر جامعه

ز در ید اثر طنزآمیطنزپرداز با تولدر نظر او (. درواقع 19۰5د، ی)فرو« .طنز هستندطرفدار جوک و 

ه ینظر در مجموع این دهد.یناشی از آن واکنش نشان م یهایها و سرکوبعقده یط اجتماعیبرابر شرا

ها و مشکالت آزاردهنده است و آنچه ه عقدهیتخل یکه طنز راهی برا گیردمفروض می 1رهایی

هاست ذهن آن یو درون یمنف یروین یقت فرافکنیند در حقیآفریم یو هنر یصورت ادبطنزپردازان به

شوخ  دیگر از طرف گردد.ی، اعتراض و انتقاد نمایان مین آثار به صورت نگاه منفیاز ا یاریو در بس

جامعه را به تعلیق دهد که از ساختارخود تخطی کرده و گفتمان رسمی می این اجازه را طبعی به فرد

شود و مسئولیت در برابر عقاید و که نقش و مرتبه اجتماعی افراد نادیده گرفته می یاگونهبه ،درآورد

تواند یخارج از گفتمان رسمی جامعه بدون ترس م طنازرود. درواقع فرد نگرش رسمی از بین می

اجازه دارد تا حس و مرتبه افراد را به  طنازداند که فرد انتقاد کند. داگالس شوخی را از آدابی می

 .چالش بکشد. در عقیده او پیوند محکمی میان جوک، گویندگان آن و فرهنگ اجتماعی وجود دارد

های اجتماعی و انواع شوخی وجود دارد و از بین فرهنگ ناپذیرانکار یارتباط ،داگالساز نظر بنابراین 

آنچه در بررسی  و درک انواع شوخی نقش دارد. این نظر نگرش اجتماعی در تمام سطوح در فهم

 (. 2،2۰۰5مهم است رابطه ساختار و تجربه ذهنی افراد است ) شاو شوخی
تر سعی شده است از رویکرد ترکیبی مناسب بهره قیجانبه و دقدر پژوهش حاضر برای بررسی همه

سه رویکرد ناهماهنگی، مذاکره اجتماعی و قاب )ساختار( مقوالت مناسب  بر اساسگرفته شود. لذا محقق 

نموده و سپس به تجزیه و تحلیل فیلم پرداخته است. از سوی دیگر، مقاله حاضر این فرض را  استخراج

دارای  نیز یشناختاز منظر جامعه ییگومدنظر قرار داده است که انواع شوخی عالوه بر سرگرمی و بذله

 .متفاوتی است  یکارکردها

 

 شهوژپ شور

واقع در .در تحقیق حاضر برای پی بردن به محتوا و ساختار فیلم از روش تحلیل محتوا استفاده شد

شناخت داده  ین تکنیک پژوهش در علوم اجتماعی که در پیترطور بالقوه یکی از مهمتحلیل محتوا به

بدون آنکه در  آنکه، بیهای نمادین استدهیپد عنوانبهاز رویداد عادی، بلکه  یهامجموعه منزلهبهنه 

(. شیوه کدگذاری در این پژوهش با توجه 1397رف،وواقعیت اجتماعی ایجاد اخالل نماید )کرپیند

ها منتهی شده است. در گام بعدی پس از و به تعیین مقولهشده  چارچوب نظری ارائه متناسب با

سوی از . توجه قرار گرفت جداگانه مورد طورها بهمایه فیلم هر بخش از مقولهو درون بررسی محتوا

ها چقدر تحلیل محتوا برای سنجش اعتبار پژوهش به این نکته باید توجه نمود که داده درروش دیگر،

« رودیمدرواقع اعتبار مربوط به داده غالبا  برای توجیه مراحل محتوا به کار »معرف اطالعات هستند. 

                                                           
1. relief theory 

2. Shaw 
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(. در این پژوهش نیز با نشان دادن مراحل انجام پژوهش و نحوه استخراج 79: 1397رف،و)کریپند

  آمده هستند.دستمعرف اطالعات به یهاها و ارائه جداول تالش شد تا نشان داده شود که دادهمقوله

 

 هااستخراج مقوله .1جدول 
 مقوله فرعی مقوله اصلی گزاره نظریه

 ناهماهنگی
شوخی از احساس تضاد و عدم 

 گیرد.یتوازن سرچشمه م

 ناسازگاری

 معنایی

ناسازگاری در رفتار، گفتار و 

 نتیجه عمل

مذاکره 

 اجتماعی

بسیاری از مسائل  یدر شوخ

ها مورد تبادل قرار اجتماعی و ارزش

 گیرد.یم

ا و هارزش

مسایل 

 اجتماعی

هنیغیرت، عشق به همسر، م

 رفاقت.، یپرستپرستی، ناموس

 قاب )ساختار(

از ساختارها  یفرد در زمان شوخ

تخطی کرده و خارج از گفتمان 

 زندیرسمی دست به انتقاد م

 انتقاد
انتقاد به ساختارهای اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

 

فرض  مقوله ناهماهنگی، مذاکره اجتماعی و قاب بهره گرفته شده است.در پژوهش حاضر از سه 

ج لذا برای استخرا .هگشا باشدار تگزاسیل فیلم کمدی تحلتواند برای می این نظریات بر این است که

 به دو بخش اصلی و فرعی تفکیک شده اند. این نظریات ،مناسب مقوالت
 

 تحلیل فیلم

پس از خط خوردن از تیم فوتبال  ی(سام درخشان بازیبا ) شود که ساسانیداستان فیلم ازآنجا آغاز م 

شود. برادر آلیس به یم (یال پتریگابر بازیبا ) و عاشق دختری به نام آلیسا .کندیبه برزیل مهاجرت م

خواهد این بدهی را تسویه یساسان و آلیس م. کارلوس از نام کارلوس بدهکار استبه یکارفرد خالف

کند؛ عازم برزیل شود یب میرا ترغ )با بازی پژمان جمشیدی( بهرام این پول ینتأمکنند. ساسان برای 

مالی خود را حل کند؛ اما خبر ندارد که بهرام خود دچار  مسائلتا با گرفتن اقامت برای او، بتواند 

کند؛ یپوست بارداری را به او معرفی ماهیورشکستگی شده است. ساسان برای اخذ اقامت بهرام، زن س

ابند به یکدیگر دروغ ییفرزند اوست بتواند در برزیل اقامت بگیرد. در ادامه هر دو درمتا با اعالم اینکه 

اند. ساسان در برزیل مشغول باغبانی است و بهرام نیز ورشکسته شده است. در همین حال بهرام گفته

اتفاقی صدمه صورتبهشود؛ ولی چون یمیلیون دالر برنده مپوشک بچه مبلغ یک یکشدر یک قرعه

همچنین ل و یشود؛ و تحت تعقیب پلیس برزیزند، مجبور به فرار میبه پله ستاره فوتبال برزیل م یا

گیرند و بهرام و ساسان برای نجات یگیرد. افراد کارلوس آلیس را گروگان میافراد کارلوس قرار م

ت به یها درنهاآنشوند. یمنژاد( )با بازی حمید فرخ دایی هوشنگ فردی به نام آلیس دست به دامان

شوند. در ادامه دایی به گروگان گرفته می نیزولی خود  ،روند تا آلیس را نجات دهندیجزیره تگزاس م



  77 1399 پاییز،سوم شماره، دومدوره                                                           جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

یفیلم همگی تصمیم م شود. در پایانیجه کارلوس دستگیر میکند، درنتیهوشنگ پلیس را باخبر م

 .گیرند به ایران بروند

 های اصلی فیلمتی. شخص2جدول
 ویژگی رفتاری ویژگی ظاهری ملیت جنسیت نام عدد

 گوشه و نترس، دروغیپرت عاشقیباغ به سبک گانگستری یهاپوشیدن لباس ایرانی مرد ساسان 1

 دست پا چلفتی،لوس و لوند جلف یهاموهای رنگ کرده و لباس ایرانی مرد بهرام 2

 برزیلی زن آلیس 3
و خوش  ، الغراندامو صاف موهای بور

 است رنگی یهاچشمبا ، هیکل
 و مهربان ، دلسوزشعاشق نامزد

 برزیلی زن الرا ۴
با مشکی، چاق، فرفری ، موهای 

 پوستی رنگین است
 عصبانی، خشن

 کار،خشن، ترسناک و خالف پوستاهی، سیکله یقو برزیلی مرد کارلوس 5

 مبارز، جنگجو، نترس و باتجربه سفید یالغر، موها ایرانی مرد دایی هوشنگ 6

 

ت، نوع پوشش و رفتار یها مختلفی مانند جنسیت، ملژگییشخصیت فیلم با توجه به و 6در این بخش 

نام سامان اختصاص دارد .مردی ایرانی که در برزیل  نقش اول فیلم  به فردی به .اندقرارگرفته یموردبررس

 هایلباس سبک با در واقع در این فیلم تالش شده  شود.می زیلی به نام آلیسکند و عاشق دختر برمی زندگی

رت یاغباین نقش فردی  شخصیت از نظر رفتاری نیز .به نمایش بگذارندسامان  زرا اظاهر خاصی  گانگستری

گوید جلوه داده شده است. از طرفی نقش می دروغ گاهی که برای منفعت شخصیشه و نترس، یپعاشق

ه کو زننده  جلف های و لباسشده او از نظر ظاهری با موهای رنگ  است.بهرام شخصیت دوم در این فیلم 

ی و رفتاری این نقش نشان از ظاهرهای بررسی ویژگی رسد.می به نظر لوسو دست پا چلفتیبسیار 

 ،مرد ایرانی دارد. چرا که انتظارات جامعه از  یفاصله زیاد از هنجارهای پذیرفته شده و مطلوب جامعه ایران

واقع  در بسیار متفاوت است.ه شده ارائ است اما آنچه از این نقش به مخاطب اقتدار و جدیت فراوان فردی با 

را دو آلیس و الاز منظر دیگر  .به دنبال خنداندن مخاطبان هستندسازندگان فیلم از طریق این پارادوکس 

ین فیلم آلیس روند. در امی لم به شماراین فیاصلی در های ن فیلم هستند که جزء از شخصیتبازیگر زن ای

ز و مهربان نشان داده شده است در حالیی دلسوبا موهای بور ، اندامی زیبا و با چشم رنگی که از نظر ظاهر

فرفری است که رفتار کامال های ی چاق و با مول آلیس است. او فردکه الرا از نظر ظاهر و رفتاری نقطه مقاب

از فیلم موجب جذابیت بیشتر فیلم و مختلف های تضاد ارایه شده  در سکانس همیندارد.  و خشن عصبی

 گردد.می مخاطب خندیدن

لوس نماد رروند در حالی که کامی این فیلم به شمار در جولوس و دایی هوشنگ دو شخصیت ماجرارکا

واقع درشده است.به تصویر کشیده وع دوست ، باتجربه و یاری دهنده دایی هوشنگ همنخالفکاری است؛ 

 دهد. حس همنوع دوستی ایرانیان را در غربت نشان طریق درصدد آن است که این سازنده فیلم از
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 بررسی مقوله ناهماهنگی در فیلم .3جدول 

 شدهمشاهده تیواقع مخاطب خنده علت
 انتظارات و تصورات

 یذهن
 ردیف

 

 

 توازن عدم

 شدهمشاهده

ی موارد شامل

 تناقض، رینظ

 اغراق، ابهام،

 بودن غیرمنتظره

 جهینت

ی بیفر وی تناقض لیدل به

 .است خورده ساسان که

 در بهرام کهدرحالی

 .بردیم سربهی ورشکستگ

 بهرام از ساسان کهی تصور

به عنوان  =  دارد ذهن در

  پولداری فرد

1 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

 گذاشتن با ساسان

-یدرم زنانهی ادا گیسکاله

 .آورد

 کهی فرد= مخاطب تصور

 همسر دهیخواب تخت در

 .باشد بهرام

2 

 در توازن عدم لیدل به

 رفتار و ظاهر

از لحاظ ظاهری و   بهرام

 فرهنگاین  رفتاری مغایر با 

 رسد.به نظر می

 و شدهرنگی موهااو با  

  است انهیگراعشوه حرکات

 مورد در مخاطب انتظار

 که بهرام رفتار و ظاهر

 یرانیا فرهنگ با متناسب

 .باشد

3 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

ی زن الرا کهدرحالی

ی موها با چاق، ،پوستسیاه

 خشن وی فرفر وی مشک

 .است

 نامزد دنید با بهرام تصور

 زن که است نیا دوستش

 همانندکه  شدهمعرفی او

 و بارویز اندام،خوش سیآل

 .باشد اخالقخوش

4 

 تناقض لیدل به

نوزاد فرزند او  کهدرحالی

نیست و از نظر ظاهری هیچ 

 شباهتی به او ندارد.

 

 به بهرام  کردنی باز نقش

 نوزاد پدر عنوان
5 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

  پولی بجا بهرامی حال در

زیر  مچالهی کاغذ دستمال

 .بالش گذاشت

 پولی بهرام ،راال تصورطبق 

 .است گذاشته بالش ریز را

 کاراو برای  دستمزد) 

 (است اقامت بهرام

6 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

موجب برنده شدن  یحال در

 زیجا گرفتنو در قرعه کشی

 شدهی دالر میلیونیک

 .است

 پوشکی ارزشیب از تصور

 مخاطب ذهن در بچه
7 

ی بیفر وی تناقض لیدل به

 .است خورده بهرام که

ی نگهدار مورد در الرا کهدرحالی

ی ول کردیم صحبت فرزندش

 الدنب به نادرست ترجمه با ساسان

 .بود بهرام بیفر

ی هاگفته نادرست ترجمه

 ساسان توسط الرا
8 
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 ندبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

 مشکالتی یادآور با ساسان

 فقر، همچون سیآلی زندگ

ی کالهبردار  و نیوالد فوت

  ترنیغمگ را او رشادبر

 .کندیم

 توسط سیآل دادنی دلدار

 ساسان
9 

ز ای ناشی تضاد لیدل به

 از ساسان کهی اغراق

 و کندیم انیبی زندگ

  بهرام خوردن بیفر

 تاس بوده پله باغبان ساسان

 هپل به متعلق خانه لیوسا و

 .است بوده

ی زندگ از بهرام تصور

 او که است نیا ساسان

 لیوسا و داردی مجلل خانه

 .اوست مال خانه

10 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

 و نداشت وجودی حصار

  توانستیمی راحت به بهرام

 .شود خارج بدراز 

 و حصار از بهرام دنیپر

 لمیف در نردها
11 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 مخاطب موردنظر جهینت

؛  یخچال در موجود ریش

 بچهی برا که بوده الرا ریش

 .بود دهیدوش نوازدش

 که در  یشیر رودیم انتظار

یخچال بوده  شیر محفظه 

 پاستوریزه باشد.

12 

 عدم و تضاد لیدل به

 شعر متن توازن

ناهمخوانی شعر )فارسی( و 

ملودی)غربی(  که به سبک 

خنده آوری آمیخته شده 

 بود.

 و شعر سبک رودیم انتظار

 .باشد هماهنگی قیموس
13 

 تضاد لیدل به

 با هوشنگیی دا کهدرحالی

و   خواندن آواز و دنیرقص

 متناسب جلفحرکات 

 .کندینم رفتار سنش

یی دا رودیم انتظار

 سنش متناسب هوشنگ

 .کند رفتار

14 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 جهینت

 طیمح آن کهدرحالی

 .است بوده قبرستان

یی بایز لیدل به بهرام

 رفته آنجا به کهی طیمح

 .است موزه آنجا کرد تصور

15 

 عدم و تضاد لیدل به

 نییآ تیرعا
 نییآ و هاسنت تیرعا عدم

 در بهرام خوانیفاتحه

 یحیمس قبرستان
16 

 

 

 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 جهینت

 

 کردن عوضی برا بهرام

 غسالخانه اتاق از لباس

 .بود کرده استفاده

 17 مرده شدن زنده تصور

 عدم و تضاد لیدل به

 نییآ تیرعا

 هنگام در بهرامی حال در

 را حیمس حضرت نام حیتسب

 .کردیم زمزمه

 هنگام در رودیم انتظار

 به توجه با ذکر حیتسب

 شود گفته اسالم نییآ

18 
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 دنبو غیرمنتظره لیدل به

 جهینت

 به کارلوس صورتی جا به

 .خورد بهرام صورت

 و ساسان  نزاع هنگام در

 آب ساسان کارلوس؛

 کرد پرت را دهانش

19 

 دنبو رمنتظرهیغ لیدل به

 جهینت

ه ب شاد یطیمحکلیسا  نیا

  . تصویر کشیده شده  است

که حتی با کشیش نیز می 

 توان شوخی نمود.

 

 تیرعا در رودیم انتظار

ی مذهب اماکن در احترام

 سایکل ازجمله

20 

 

های اجتماعی استخراج شد که به ترتیب مقوله ناهماهنگی، ارزشدر این پژوهش سه مقوله اصلی 

 ایه. نخستین مقولاندقرارگرفتههریک از مقوالت با توجه به متن فیلم مورد تحلیل . و انتقادی است

ملموس از این مقوله مشاهده  صحنه 2۰که در این فیلم  ، مقوله ناهماهنگی است؛این پژوهشمشهود 

مقوله ناهماهنگی به دو بخش انتظارات و تصورات ذهنی و واقعیت مشاهده  در پژوهش حاضر .شد

رسد، شده است. درواقع وقتی مخاطب به نتیجه غیرمنتظره و دور از انتظار خود در فیلم میتقسیم

طور مثال وقتی بهرام به سمت تخت میگردد. بهدچار شوک شده و همین امر موجب خندیدن او می

که مردی قه با همسرش است، مخاطبان انتظار دیدن زنی را در تخت دارند؛ درحالیرود و در حال معاش

ا هنگامی بهرام نامزد یکند. س بر سر گذاشته و نقش همسر بهرام را بازی مییگبیند که کالهرا می

چشمان شده، زنی زیبارو، با موهای بور و بیند؛ انتظار دارد زنی که به او معرفیبرزیلی ساسان را می

کند؛ که این تضاد و پوست با موهای فرفری و خشن برخورد میرنگی باشد؛ ولی با زنی چاق و رنگین

 خواندناین فیلم های در مثال دیگری از صحنه د.گردعدم توازن در فیلم موجب خندیدن مخاطب می

. چرا  رسدمی غیر عادی به نظر برای مخاطب امری عجیب و یحیمس قبرستان در بهرام توسط فاتحه

مسیحیت مطابقت داشته  آیین مراسمی را ببیند که با انتظار دارد خود یذهن که مخاطب در تصورات

 شود که همین امر او را به خنده وامی مواجه خواندن فاتحه با  ولی ناگهان با یک صحنه دور از انتظار

 دارد .می

 های اجتماعیمقوله ارزش .4جدول
به نمایش  و ضد ارزش ها  های ارزش

 شدهگذاشته
 عدد های فیلممتن

 

مقوله ارزش

 یها

 اجتماعی

 دوستیپرستی، خانوادهناموس
عالقه ساسان به نامزدش و کمک به نجات 

 اش از چنگ کارلوساو و خانواده
1 

 2 به پله ها  تعصب داشتن برزیلی قهرمان دوستی

 3 دایی هوشنگ به ساسان و بهرامکمک  همنوع دوستی و پایبندی به رفاقت

ها و مقایسه دو طبقات نشان دادن خیابان

 ر و غنییمختلف جامعه برزیل همچون فق
 ۴ جستجو برای پیدا کردن بهرام
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 تبهکار ، منفور نشان دادن  باند مافیایی و

 نفرت مردم از این نوع فرهنگ
 5 باند مافیایی کارلوس

 

برای مثال در  مورد است. 5تگزاس شامل فیلم های سکانس شده درمسائل ارزشی مشاهده

اش از چنگ عالقه ساسان به نامزدش و کمک به نجات او و خانوادهاز فیلم شامل ابراز های صحنه

و یا در  است. دوستیپرستی، خانوادهناموساجتماعی نظیر های است. که نشان دهنده ارزش کارلوس

دوستی  تواند تداعی کننده ارزش قهرمانمی به پلهها  داشتن برزیلیتعصب دیگر در سکانسی  مثال

 باند نای دادن جلوه منفورو  یایی در متن فیلم،فی نشان دادن سبک زندگی باند مافاز طر ها باشد.آن

 آن است که این خرده فرهنگ بعنوان یک ضد ارزش تلقی شده است.تبهکار، مبین 
 

 مقوله انتقاد .5جدول 
 شدهسیاسی مشاهدهمسائل 

 
 عدد های فیلممتن

 

 مقوله انتقاد

گوید: اشاره به سخنان دکتر ظریف که می 

 ک ایرانی را تهدید نکنید.یوقت هیچ

دایی هوشنگ این جمله دکتر ظریف را می

 1 گاه یک ایرانی را تهدید نکنگوید هیچ

آمریکا بدونه اون ممه »دکتراحمدی نژاد:  

 «رو لولو برد.
 

دایی هوشنگ این ازجمله دکتر احمدی  

 2 نژاد استفاده کرد) اون ممه را لولو برد(.

 

ا سیاسی ینقد به ساختارها در واقع ن مقوله متمایز شده در این فیلم، مقوله انتقاد است. یآخر

فیلم دو بار به مسائل سیاسی  اینای پنهان انواع شوخی باشد. در تواند یکی از کارکردهیمفرهنگی 

 5+1د فدریکا موگرینی در نشست سخنان دکتر ظریف در واکنش به تهدی اول:مورد . شده استاشاره

 «هایمان.پس برویم خانه»های تسلیحاتی گفت: تحریم برداشته نشدنکه در مقابل مخالفت ایران با 

ره به سخنان اشا مورد دوم :و « ایرانی را تهدید نکنید. کیوقت چیه»گوید: میاو دکتر ظریف در جواب

ها با ینژاد در همایش ایرانیان خارج از کشور برای نشان دادن شرایط روابط سیاسی غربیدکتر احمد

 «آمریکا بدونه اون ممه رو لولو برد.»کند:المثل استفاده میاز این ضرب که ایران
 

 یریگجهینت

به این پرسشپاسخگویی  درصددشناختی بر فیلم کمدی تگزاس هدف تحلیل جامعه این مقاله با   

برند؟ این فیلم به چه مسائل اجتماعی یهاست؛ سازندگان فیلم از چه روشی برای جذب مخاطب بهره م

ری از چارچوب نظری ترکیبی؛ سه مقوله ناهماهنگی، یگاشاره دارد؟ برای پاسخ به این سؤاالت با بهره

پژوهش، مقوالت از متن فیلم با روش تحلیل و در ادامه  شده استاستخراجهای اجتماعی و انتقاد،ارزش

ها نشان محتوی کیفی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بررسی محتوایی متن فیلم و استخراج مقوله
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بدین شده است. دهد که در این فیلم برای جذب مخاطب بیشتر از مقوله ناهماهنگی بهره گرفتهمی

رمنتظره بودن نتیجه مورد انتظارش یناهماهنگی و غمخاطب در موارد متعددی به دلیل معنا که 

رود و در حال معاشقه با همسرش طور مثال وقتی بهرام به سمت تخت میبهشود. ترغیب به خنده می

س بر سر یگد که کالهنبینکه مردی را میاست، مخاطبان انتظار دیدن زنی را در تخت دارند؛ درحالی

انتظار  او بیند؛ساسان را می ،ا هنگامی بهرام نامزد برزیلییکند. می گذاشته و نقش همسر بهرام را بازی

شده، زنی زیبارو، با موهای بور و چشمان رنگی باشد؛ ولی با زنی چاق و رنگیندارد زنی که معرفی

کند؛ که این تضاد و عدم توازن در فیلم موجب خندیدن پوست با موهای فرفری و خشن برخورد می

هر بیانی که در آن ناسازگاری و عدم »( عقیده داشت 19۰7طورکه شوپنهاور )همان گردد.مخاطب می

ک مفهوم یتواند از درک ناهماهنگی بین برداشت خواهد بود. این خنده می یزخنده آمتوازن باشد، 

ی، بیربط بودن، مسخرگیمعادل ب یناسازگار»مگی این در نظر . «ذهنی و واقعیت عینی حاصل شود

زهای غیره منتظره، خارج از موضوع و اغراقیکند چیبودن و عدم توازن است و در ادامه بیان ممعنی 

 (.۴5: 1392)موریل، «روندیم به شماره ناهماهنگی یاز نظر یشده جزئ

چنین نتیجه گرفت نیتوان ایآمده از تحلیل مقوله ناهماهنگی مدستهای بهافتهیاز  یطورکلبه

از  اند.ای برای جذب مخاطبان بهره گرفتهفیلم بیشتر از عناصر بسیار ساده و کلیشهکه سازندگان این 

 :شده نظیرنشان داده ۴های اجتماعی مورد ترویج در این فیلم که در جدول شماره طرف دیگر، ارزش

های موجود در فیلم پرستی، پایبندی رفاقت و حمایت عاطفی در غربت از ارزشپرستی، میهنناموس

ها کنترل تنها نابهنجاریاز طریق خنده و شوخی نه»که بیانگر این نظر پوول است  بوده است. این یافته

بررسی مقوله انتقاد در  .«گیردموردبحث و تبادل قرار می نیز های اجتماعیشود؛ بلکه بسیاری ارزشمی

دهد؛ نگاه انتقادی به ساختارهای سیاسی و اجتماعی در این فیلم کمتر بکار نیز نشان می 5جدول شماره 

است.  شدهاشارهنژاد و تنها در دو مورد در متن فیلم به سخنان دکتر ظریف و دکتر احمدی شدهگرفته

دید ک ایرانی را تهیوقت هیچ: »یفدکتر ظردو جمله از متن سخنرانی این درواقع سازندگان فیلم با اشاره به 

ادبیات مورداستفاده این دو « آمریکا بدونه اون ممه رو لولو برد»نژاد: احمدیدکتر و متن سخنرانی  «نکنید 

گذارند. نژاد را به نمایش مینطق دکتر ظریف نسبت به دکتر احمدی یوبرترسیاستمدار را مقایسه کرده 

طور اند. هماننژاد پرداختهبه انتقاد از عملکرد دکتر احمدی که سازندگان فیلم در لوای کمدی بدین معنا

کننده اجازه دارد تا حس و مرتبه افراد را به یداگالس معتقد بود شوخی از آدابی است که فرد شوخکه 

به انتقاد کشید  افراد راتوان عملکرد یدهد به وسیله شوخی و طنز میچالش بکشد. این مقوله نیز نشان م

ه ماهیت و دهد کمی به طور کلی نتایج این پژوهش نشانی خنده به ارزیابی دوباره آن پرداخت. و در لوا

ای است که عالوه بر سرگرمی حاوی بسیاری به گونه نظیر کمدی و جوک کارایی اشکال مختلف شوخ طبعی

اجتماعی را  تری از مسائلشناختی آن شناخت جامعمختلف اجتماعی است که بررسی جامعههای از پیام

 آوردمی برای محققان پدید
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Abstract 

 

Irony Movies and comedy are a popular part of Iranian cinema. A review of the 

best-selling films in the history of Iranian cinema also reveals the comedic appeal 

of the various social spectrum. Although journalistic critiques have been made for 

reviewing various comedy films, there is still a lack of sociological studies in this 

area. This study aims to address the sociological study of Texas comedy film: How 

do Texas film makers use audiences? What are the social issues this film 

addresses? The present study is descriptive-analytical and has used qualitative 

content analysis method for film analysis. The results of this study show that the 

film uses more elements of stereotypes and dissonance to attract audiences 
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