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دانست  ای جایگزین توان آن را رسانه ای جدید در فضای مجازی است و می خشم، پدیده شکلکترول یا : چکیده

را بازنمایی کند و همچنین ماعی واقعیت اجتتواند یک ایده، نظر، باور و  رول میت . که حاوی طنز اجتماعی است

فرد  . های اجتماعی افراد است ، ناشی از شناخت و تجربه  این تمرین .کند فراهم فرصتی برای تمرین اجتماعی 

  را بیان کند و به تخلیه احساسات، باورها، اصلی ندارد  مجاریجایگزین آن چه که راه به   تواند از طریق این رسانه  می

به این  دیده جدیدها، تالش شد تا عالوه بر معرفی این پ نمونه از ترول 120در این مقاله با مطالعه  . بپردازد و عقاید

ها را  در مرحله اول، ترول . شود، پاسخ دهیم دار شدن آن در بین کاربران می که چه چیزی باعث خنده پرسش

ایم که هر کدام از این  بندی کرده طبقه و کارتونی کمیک استریپزبانی،  ی به سه بخش شکلهای  براساس تکنیک

هایی که در ترول ارائه شده مورد  محتوا و پیامدر مرحله بعد  . اند دار بودن ترول دخیل بوده ها در خنده تکنیک

شدن و ترول کردن، انتقاد اجتماعی، حرمت و  ترول: شده است تحیل قرار گرفت که در نهایت منجر به پنج طبقه

  . واقعیت در ترول/ خیالمحابا و  بی هنجار همراه با انتقاد

 

 ترول، طنز، کمیک، رسانه جایگزین: واژگان کلیدی

 

  

mailto:adehghan@ut.ac.ir
mailto:rezanejad.soheil@gmail.com
mailto:rezanejad.soheil@gmail.com
mailto:mona.shaban89@gmail.com
mailto:mona.shaban89@gmail.com


                                                                                             891                                                                                                      میان کاربران ایرانیِ فیس بوکشکلک خشم در 

 

 

 طرح مسئلهمقدمه و 

های اجتماعی همچون  فارسی زبان در فضای مجازی و به ویژه شبکه برای کاربران های جدید یکی از پدیده

از کاریکاتور، کمیک  ادغامی، (اپیزودی)تصویری چند بخشی( کمیک خشم)ترول  . است 1بوک، ترول فیس

خالقانِ ترول کسانی . کند ای مضحک، بیان می که روایتی از وضعیتی ویژه را، به گونهاست  استریپ و جوک

الینی هستند که  افزارهای آن گذارند، و ابزار تولید این تصاویر نیز نرم را به اشتراک می 2ای ویژه هستند که تجربه

 .1دکنن میکمک د استفاده و همگرایی گفتمان های مور به هماهنگی شخصیت

فعل  . ریشه گرفته باشد که اصطالحی برای شکار است  از فرانسه کهن تروله« ترول»رسد فعل  به نظر می

آمده « راهنمایی کردن، یا کشیدن کسی به اطراف»فرانسوی جدید به معنای -های انگلیسی نامه تروله در واژه

در انگلیسی جدید فعل ترول به معنای نوعی فن ماهیگیری آمده است که طی آن قالب را به آرامی در  . است

ای برای یک هیوالی  ترول به عنوان اسم، واژه . (2نامه آنالین مریام وبستر لغت)کشند  پی قایقی متحرک می

 . ندک ی و از عابران اخاذی میها زندگ زیر پل موجودی زشت و شرور است، کهاست   2ای به نام هارپر افسانه

فردی که )های اینترنتی و خبری پدیدار شد، بدین صورت که ترول  به هر حال، ترول اینترنتی ابتدا در فروم

ی  اما همانطور که از چهره . ندهای احساسی و خشمناک برانگیز د تا واکنشنک پیامی را ارسال می( کند ترول می

ترول شده، همراه ( یا افراد)آگین از سوی فرد  این برانگیختگی احساساتِ خشمید، آ ترول در کمیک خشم بر می

 . کند ترول می( به اصطالح)که  است فردی برایشنودی، شادمانی، و خنده با خ

با  این است که در این مقالهبه دلیل نو بودن موضوع و فقدان سابقه پژوهشی به زبان فارسی، هدف ما 

در آن که هایی  های فرمی و سوژه توجه به  تکنیک و با ه اجتماعیبه عنوان یک پدیدرا ترول   روشی اکتشافی،

در ادامه برای روشن شدن پدیده جدید ترول به عنوان امکانی برای بیان  . هیمدشود، مورد مطالعه قرار  طرح میم

 ی در باره ترول ظردار و مضحک، مالحضات ن های ذهنی به صورت خنده باورها و خواسته  تجربیات، احساسات،

 . شود پرداخته می

 

 مالحظات نظری

های اخیر دچار تحوالتی شده است و طی این تحوالت برخی از محصوالت  سالسازی از رسانه در  مفهوم

اند که خود همچون  ای از استقالل رسیده به درجه - های نوین ارتباطی و اطالعاتی به خصوص رسانه -ها  رسانه

 . است اینترنت شود، می متبادر ذهن به نوین های رسانه از که ریتصوی اولین واقع در . کنند یک رسانه عمل می

 در که نوینی راههای یا باشد، عرصه این در ها آوری فن آخرین نشانگر است ممکن نوین های رسانه ی واژه

 قرار ما اختیار در ها آوری فن این توسط که جدیدی های سرگرمی حتی و دارند وجود اطالعات به دسترسی

 سازند می متمایز را نوین های رسانه که گیریم می پی هایی ویژگی ی ارائه با را خود بحث ما وجود این با . اند گرفته

 . کنند می مشخص را ها رسانه این از ما منظور و

ها  ها به دلیل این ویژگی است که این رسانه برای این رسانه «نوین»کند که صفت  اشاره می( 2211)1لیورو

آوریهای اطالعات و  های نوین را با فن وی رسانه. هستند «های نوآورانه آمیختگی متناوب فعالیت»محصول 
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مصنوعات مادی یا ابزارهایی که مردم ( 1) :ها قایل است کند و سه مولفه اساسی برای آن ارتباطات شناسایی می

های ارتباطی یا اعمالی که مردم با  فعالیت( 2) سازد ارتباط برقرار کنند و معنا به اشتراک بگذارند؛ را قادر می

های سازمانی که مردم حول  تمهیدات اجتماعی و شکل( 1) شوند؛ و توسعه و استفاده از این ابزارها درگیرش می

 . کنند سازند و خلق می میاین ابزار و اعمال 

نیز قایل شد؛ لیورو آنچه ( به طور مثال، نامه)تر اشکال ارتباطی  توان برای انواع قدیمی ها را می این مولفه

و  0ها به صورت مختلط ی فن آوری توسعه(1) :دهد سازد را در چهار عامل شرح می های جدید را متمایز می رسانه

 . 12بنیان تعاملی( ) ؛ و11حضور در همه جا( 1) ؛12ها ای از شبکه شبکهطراحی به صورت ( 2) ؛9ترکیبی

آورند از اهمیت به  ها به وجود می های نوین، امکاناتِ اجتماعی که این رسانه ورای خصوصیات فنی رسانه

ه از استفاد . کند ها توجیه می را برای برخی از این رسانه( آلترناتیو)سزایی برخوردار است که پسوند جایگزین 

 . های نوین است پسوند جایگزین به معنای خوش بینی عموما سیاسی در پرداختن به پیامدهای استفاده از رسانه

راجر از نظر  .مارکسیستی دارند-پیامدهایی سیاسی که به طور سنتی خواستگاه نظریات چپ و شبه

اند که بر عالیق  خلق کردهجایگاه جدیدی برای صداهای جایگزین [ های جایگزین رسانه] 11سیلوراستون

 . دنکن تمرکز می 12و برانداز 12ویژه و همچنین متضاد  1اجتماعی

های  وی شش مشخصه را در گونه شناسی رسانه . داند نمیدقیق  را «11جریان اصلی-غیر»اتون مفهوم اما 

؛ (فرهنگی/اجتماعیرادیکال از نظر سیاسی، رادیکال از نظر )محتوا ( 1: )کند جایگزین و رادیکال شناسایی می

( 1)، شناسی بندی؛ زیبایی گرافیک، زبان تصویری؛ گوناگونی ارائه و ترکیب –شکل ( 2)، های خبری ارزش

، چاپ 22، حروف چینی آی بی ام19ها استفاده از میموگراف –سازگار /نوآور 10بازتولید الکترونیکی تصویری

های توزیع  شبکه/ های جایگزین برای توزیع مکان –ی توزیعی  استفاده(  ) ،22های فتوکپی ، دستگاه21افست

نویسنده، -خواننده –ها  ها و مسئولیت روابط اجتماعی تغییر یافته، نقش( 2)  ،نامرئی، ضد قانون کپی رایت

ارتباطات  –فرآیند ارتباط تغییر یافته ( 2)، نگاری، چاپ و نشر گرایی در روزنامه ای راکی، غیرحرفههای اشت سازمان

 . ای افقی، شبکه

ها از ابزارهای موجود در  ی آن ها و استفاده ی تمایل به نوآور بودن این رسانه ها نشان دهنده این ویژگی

این  . گیرد های اقلیتی و معترض صورت می گروهکاربرد مورد نظر ما در اینجا از سوی  . های نوین است رسانه

شوند یا  های جریان اصلی بازنمایی می بودنشان به طبع یا کمتر در رسانهای  های اجتماعی به دلیل حاشیه گروه

نوعی محرک نوآور بودن  این نیاز به بازنمایی است که به و21های کلی  سازی بازنمایی ایشان همراه است با تیپ

 . هاست این رسانه

مشارکتی بودن، رهایی بخشی، های  گزین در طول زمان به دنبال ویژگیهای جای رسانه(  222)اتونبه نظر 

ا اخذ راهبرد اتون در مورد ب (2211)لیورو . غیر تبلیغاتی بودن، معتبر بودن و ضد سازمانی بودن هستند

گر از ابزارهای  کنش/ های نوین جایگزین رسانه» :کند تعریف میباز گونه  ها را این های جایگزین این رسانه رسانه

کنند یا آن  اطالعاتی و ارتباطاتی استفاده میهای جدید  آوری اجتماعی آن در فنها و ساختارهای  ارتباطی، عرف
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چالش بکشند یا های عمل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غالب، مرسوم و مورد قبول را به  هکنند تا را را اصالح می

 . «آن را بهبود بخشند

ی جریان اصلی هستند،  ه و منتقد رسانهدهند های جایگزین نه تنها بازتاب بنابراین طبق نظر لیورو، رسانه

توانند از طریق این رسانه هر  و از طرفی کاربران می می نمایندها مداخله  کنند و در آن ها را ترکیب می آن بلکه

ترول یک مورد مهم از رسانه های . خواهند به تصویر بکشند و با دیگران به اشتراک بگذارند  چه را که می آن

 .جایگزین است

 شناسی روش

که یکی از اولین « ترول»مورد کمیک خشمگین ارسال شده در صفحه  فیس بوک  120در این پژوهش از 

ها در بازه  نمونه . های ارسال کننده این نوع از کمیک به زبان فارسی است بهره گرفته شده است صفحات و گروه

به دلیل جدید  . این صفحه بود  ترین هفته که پرمخاطب قرار دارد 1191مرداد سال  سومخرداد تا  21زمانی 

 . روش مورد استفاده در این پژوهش اکتشافی است تا به چیستی و توصیف اولیه آن بپردازیم  بودن پدیده ترول،

هایی که در هر ترول استفاده شده است، کشف  های مورد مطالعه تکنیک در مرحله اول با مشاهده ترول 

را با خود دار  ها به شکل خنده ام از تروله به سوژه هدف در هر ترول، پیامی که هر کدبا توج  در مرحله بعد، . شد

 . اند بندی شده استخراج کرده و تحلیل و طبقه  اند، حمل کرده

 ها تحلیل یافته

 های تکنیکی در کمیک خشم صورت: بخش اول 

ر های موجود د کرد و تکنیکی اصلی تقسیم  کمیک خشم را می توان به سه دسته های تکنیکی در صورت

جوک : عبارتند از  این سه گونه . ی ارتباطی دانست های موجود در این سه گونه این رسانه را اقتباسی از تکنیک

استوری )ها مرسوم است؛ سینما  شوند که در جوک های زبانی را شامل می ی تکنیک ی، که گسترهیا طنز زبان

هایی که منحصر به صنعت سینما هستند و خواستگاه سینمایی  از تکنیکیا کمیک استریپ، که عبارتند (  2بورد

های سینمایی متمایز  از تکنیک( تصاویر تک بخشی)دارند؛ و کارتون یا کاریکاتور، که به دلیل ایستایی تصویر 

 . ایم در این دسته قرار دادهرا نیز ها  22ها صورتکچنین مه شوند و می

 زبانی های تکنیک( الف

هایی تکنیکی هستند که در زبان فارسی کاربرد دارند و  های زبانی، صورت که اشاره شد تکنیکهمانطور 

هایی را که  کنیم تکنیک در این بخش تالش می. ی ساخت طنز واره در صورت جوک هستند ساختاردهنده

 . آورند کشف کنیم ک خشم به وجود میساخت طنزواره ی زبانی را در کمی

 آمیز یناستفاده از کلمات توه

و از  گیرد می  طنزواره نشانهرا به هدف ساخت  کلمات رکیک، آشکارا پیکان آمیز و توهیناستفاده از کلمات 

 :نویسد می 22های مستهجن ی جوک فروید درباره . کنند ی طنزواره را نمایان می رو ماهیت آشکارکننده این
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« استهای جنسی توسط زبان  شود، به سطح آوردن واقعیت و نسبت ها ناشی می دانیم آنچه از این جوک می»

  . (21فروید، جوک و نسبتش با ناخودآگاه)

توان با اولین بخش تصویری آن  آورد را می وضعیت مضحک را به وجود می (1) نمونهبا این حال، آنچه در 

گیرد در  بازی زبانی که صورت می و در ادامهکند  ه دیگری اشاره میکه شخصیت اول ب دنبال نمود، جایی

توانیم این استفاده را به  هرچند می . ی رکیک در ساخت طنزواره است ی اول ناشی از استفاده از کلمه درجه

شود، به  یبازی زبانی در جایی دیگر حادث ماما ( 1922، ه کنید به فرویدنگا)تولید ساخت طنزواره ارجاع دهیم 

مثال ی رکیک دارد،  را با کلمه در اینجا دورترین فاصله - 20یا اصطالحا لب مطلب –آور  خنده تر، نکته بیان دقیق

 . «اصال با خودم بودم»گوید  می  ی رکیک را بیان کرده بود، مهجایی که همان شخصیت، کل

 

 چگالش

شود  پدیدار میآنچه در چگالش همواره  . چگالش فشرده شدن کلمات مشابه در یک کلمه استمنظور ما از 

ید توجه کرد که آنچه ما چگالش با . ادبی قابل قیاس است جناس ی آرایهاز مکنونات خود کوچکتر و از این رو با 

ی  اغلب موارد رابطهاخت طنزواره در موجزگویی س. ایست خوانیم از ضروریاتِ هرگونه ساخت طنزواره می

 . (1922فروید، ) آن در ایجاد خنده دارد مستقیم با میزان توان

 22 و  222با استفاده از اعداد  (2) ی به عنوان مثال، نمونه. یک شکل چگالش از طریق اصالح یا تغییر است

جوید، و از  تغییر بهره مییک زبانی چگالش با برای تغییر صورت واژگانی از شماره تلفن به مدل ماشین، از تکن

ی پایانی  که پسرک از بیان کردن چهار شمارهدر حالی  . کند کردن دخترک استفاده می« ترول»این روش برای 

دن معنای ثانوی را توانش جایگزین کر – کند ن چهار شماره را حذف یا اصالح میرتی اییا به عبا –ایستد  باز می

 8 تصویر
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حاوی  –ی تلفن  به عنوان شماره -آن برای دخترک  عالوه بر معنایی صوری 222دهد، در نتیجه عدد  به خود می

 . دکن می ءزانحرف کردن توجه دخترک، وی را استهیابد و با م پنهانی است که در ادامه بروز می معنای

 

 

 

توان دو بازی زبانی متمایز در این کمیک یافت؛ بازی با نام  می( 1)در تصویر. است ترکیب کلماتبا شکل دوم 

زشک و بازی کالمی با نام پ . «مضحک»و « مزمن»های  ار دادن واژهو کنار هم قر -« وند دکتر طبیب» -پزشک 

که هر چند تاثیر چندانی بر  ، بازی هوشمندانه ایست«وند»و پسوند « طبیب»ی  در کنار هم قرار دادن واژه

این بازی زبانی،  . کند کنیکی این کمیک را حائز اهمیت میدار شدن این کمیک ندارد، با این وجود از نظر ت خنده

شده چگالش ی را به شکلی تعدیل دو بخش واژگان ، و در عین حال«وند»ی این چنین از پسوند  تنها با استفاده

  .دهد نیز اطمینانی صوری به دست میزشک نماید، از هویت پ ده تبدیل میکند و یک نام خاص تغلیظ ش می
 

 

 

 3تصویر        

 های صوتی تکنیک ( ب

 برخی در: (مرسوم در کمیک استریپ)استفاده از تکرر حروف برای تبیین امتداد زمانی و افزایش تاثیر کلمه 

هایی چون  آوا/که یاد آور واج کلمات رکیک نیز هستیم 29های برخی بخش تکرار حرف آخر از شاهد

این امر وجهی صوتی  .شوند ند که در کمیک استریپ استفاده میو از این دست هست 11، بوووووم12زیپپپپ

معنایی را تبیین /حس .گیرد سیر قهقهرایی زبانی را در پیش می و سازد افزوده به کمیک خشم را نمایان می

 .را نیز بر کمیک می افزاید 12بر محور زمانی، محور شدت  کند که عالوه می

 
 

 0 تصویر
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 های تصویری تکنیک(ج

شوند که توسط تصویر و در ساخت طنزواره برساخت  هایی را شامل می های تصویری تمامی تکنیک تکینیک

« های کارتونی تکنیک»و « های سینمایی تکنیک»ها را به دو دسته  توان این تکنیک به طور کلی می . دشون می

 . تقسیم کرد

 (سینمایی)های کمیک استریپ  تکنیک (8

 . دهایی هستند که کمیک خشم و سینما در آن مشترک هستن تکنیک های سینمایی شامل تمام تکنیک

 :ها نسبت داد  سینمایی و انیمیشن های های فیلم 11ها را می توان به استوری بورد اصالت این تکنیک

  3گسترش کادر

کارکرد این تکنیک به این شکل است  .را داریم  12گسترش کادر، بر تکنیک زبانی ها عالوه در برخی از نمونه

 . سازد یابد و عناصر بیشتری را هویدا می ه در سیر تاریخی مکالمه گسترش میکه کادر زمین

  3تقسیم صفحه

نخست حالت یا وضعیتی بخش ( یا دو)در این صورت، یک  . شده استر اتکر زیادیهای  نمونهاین مورد در 

های  خیال و واقعیت است که با تکنیک 11ها ناشی از این تقابل نمونهوضعیت مضحک در این  .دهند را نمایش می

که در اینجا واقعیت )هواپیما شخصیت بخش اول /عابر بانک ( )ی به طور مثال در نمونه . دیگر همراه شده است

لذت ( خود یا دیگران)سادیستی دارد و از رنج /است، که حالتی مازوخیستی 10«آید خوشم می»آقای ( است

 . ی خاص از استهزای خویش شادمان است برد و در این نمونه می
 

       
                           5نمونه                                               نمونه                                                                    
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 (39جامپ کات –های زمانی  تعداد چارچوب)امتداد زمانی 

مانی آن نسبت داد که ز توان به قطعات هشتگانه ساخت طنز واره را می (2)ی نمونهوجود در بارزترین تکنیک م

قابل  نگاهسازد، وضعیتی با سیر زمانی که در یک  تانی بودن وضعیت مضحک را ممکن میی داس توانش ارائه

یی را با ای جدید نیست و دقیقا تکنیکی است که این نوع طنز گو این تکنیک به هیچ روی پدیده . دریافت است

 . کند، در واقع آنچه میان این گونه و کمیک استریپ مشترک است نام کمیک خشم متمایز می

 

 2 زوم

یابیم که طی آن، دید ابژکتیو به سوژه  را در می ای از تکنیک بزرگنمایی کاربرد ویژه ی مذبور در نمونه

 . شناسد را باز می زمینهکند و طی این فرایند عناصر دیگری از  ی چهره به نمای تمام قد تغییر میاز نما( موضوع)

 (کاریکاتوری)های کارتونی  تکنیک  (0

شخصیتی های  های کمیک خشم نه به عنوان گونه های کارتونی یا کاریکاتوری که در مجموعه شخصیت

ی استفاده از  این شیوه . گیرند مورد استفاده قرار می معناییِ از پیش معلوم/های حسی ونهثابت، بلکه به عنوان گ

در  .سازد اریکاتور یا کمیک استریپ ظاهر میی مرسوم در کبا شیوها 1 های کارتونی تقابلی صوری شخصیت

اند و از این رو هر  ناصر هویتی انسان گونهتاریخی، حامل عهایی منبسط و  ها به عنوان سوژه کاریکاتور شخصیت

از )ای از این دست عناصر هویتی است که پویایی شخصیت ضامن بروز و آشکار شدن نامحدود  کدام مجموعه

های کاریکاتور و کمیک  احساسات در شخصیت به بیان دیگر، توانشِ تغییرات انسانیِ . هاست آن( لحاظ نظری

ها تقلیل  ی شده است و به هر کدام از شخصیتگذار رد، اما در کمیک خشم این توانش کدااستریپ وجود د

شخصیت را به عنصر هویتی تقلیل گذارد و  می های هویتی را وا از این رو کمیک خشم، این مجموعه . یافته است

ما را این امر،  . خاص هستند که وجه مشترک کمیک خشم است 2 معنایی/یی حس که هر کدام نماینده دهد می

تصویرهایی از  ها 1 اسمایلی فیس .شود سازی در ترول خشم رهنمون می هویتبه مبدایی احتمالی برای اینگونه 

ی پوکر که  چهرهبه عنوان نمونه،  . های مرسوم با عالئم نگارشی برای ایجاد تصوری  از حالتِ چهره هستند بازی

ی حالتی است که در آن فرد سعی  شود، نشانه نشان داده می( نقطهخط، خط تیره، دو )  | -: معموال با عالئم 

صورتک در ادامه تعدادی از مهمترین  . در کتمان احساسات درونی خود دارد، مثال برای موفقیت در بازی پوکر

 :اند کمیک خشم معرفی شده های
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 کردن ترول بیانگر که است شخصیتی 2 خونسرد ی چهره یا ترول ی چهره :  ترول ی چهره

 .است دیگری

 شده درست 2 پینت  .اس  .ام افزار نرم با کردن ترول برای تنها که معنا بی کمیکی در :مبدا

 .شد ارسال 2220 سپتامبر نوزدهم در و فورچان در بود

 

 ها مشاجره در معموال که است شخصیتی (گندمک شیرین) سیریال آقای :1 سیریال آقای

 .رود می کار به منظوره چند واکنشی عنوان به

 0 آوفول سامسین سایت در زوج یک ی مشاجره ی درباره کاریکاتوری در شخصیت این :مبدا

 .شد ارسال 2221 سال در 9 آوریل باب طراح توسط

 

 از پس احساسات ابراز یا غرور ی دهنده نشان راضی خود از شخصیت این :22بله آقای

 :مبدا  .شود می بیدار ساعت زنگ از پیش ثانیه چند شخص که زمانی مثال طور به است، موفقیت

 .شد ارسال بار اولین برای 2212 نوامبر در شخصیت این

 

 .است زندگی در ناامیدی و تنهایی دهنده نشان که تنهاست شخصیتی :21تنها همیشه آقای

 .نامعلوم :مبدا

 

 به نسبت و کند می استفاده کوتاه پیامکی های واژه از که است شخصیتی :22نه تو چرا آقای

 یک در بار اولین برای :مبدا  .کند جلب خاص موضوعی به را توجه تا است توجه بی زبان دستور

 .شد پدیدار شد، منتشر 2222 سال در که تخیلی علمی (ژاپنی استریپ کمیک ،21مانگا

 

 مو" اصطالح با کننده ناراحت موقعیتی در معموال که است شخصیتی : 2گوستا مو آقای

 معادل فارسی در) است "شدم خوشحال" معنای به اسپانیایی زبان در که دهد می پاسخ "گوستا

 .("شد خنک دلم"

 .ارسال شد 2212این شخصیت برای اولین بار در سایت فورچان در مارچ : مبدا

 

 . ه استمیک خشم به دست آمدنمونه ک 122های بیش از  است که از تحلیلهایی  فهرست باال شامل تکنیک

توان  مع آوری کردیم، میهایی بیش از آنچه ما ج است و احتماال با نمونه کاملکنیم که این فهرست  ما ادعا نمی

ه این ل، این ویژگی را ب، خصوصیت روزآمد بودن تمرین تروعالوه بر این. های دیگری نیز پی برد به تکنیک

 . جویدهای نوآورانه و خالقانه بهره  دهد که از تکنیک تمرین می
هایی که در اینجا مورد کنکاش قرار گرفتند،  جا توجه نمود؛ نخست، تمامی تکنیکباید به دو نکته در این 

به بیان دیگر،  . دهند صورت میکنند  که تلخیصی در تبیین آنچه بیان میهمگی در این ویژگی مشترک هستند 

گالش نشان داده شد که همانطور که در بحث از چ. هستند معنا/هایی برای رسش سریعتر به حس ها، تکنیک این

معنایی /آمیز نیز، حسدو معنا موازی را متبادر می نماید، استفاده از کلمات توهین « طبیب وند»ی  چگونه واژه

 . هتر نخواهد یافتد که در شدت معنایی جایگزینی بشو می فهمیدهرا 

http://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem
http://knowyourmeme.com/memes/cereal-guy--2
http://knowyourmeme.com/memes/fck-yea
http://knowyourmeme.com/memes/forever-alone
http://knowyourmeme.com/memes/y-u-no-guy
http://knowyourmeme.com/memes/me-gusta
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. . و  خورد؛ تقسیم صفحه، امتداد زمانی، مایی و کاریکاتوری نیز به چشم میهای سین کهمین رویه در تکنی 

باید با جمالت طوالنی و توصیف دقیق، به معنایی  کنند که در غیر این صورت، می همگی معنایی را متبادر می . 

معنا، /به یک حس میمها، با تقلیل هر  میمتر،  ریکاتوری، یا دقیقهای کا همین طور، تکنیک. ابه نزدیک شوندمش

نکته دوم اینکه، خصوصیت ترکیبی و ادغامی کمیک  . سازند معنای مورد نظر را ممکن می/تر حسرسش سریع

ای بودن اینترنت  باید از چند رسانه می –های زبانی، صوتی، کمیک استریپ، و کاریکاتور  شامل جوک –خشم 

ی هنر است که در موسیقی با  ای نوین در عرصه داستان با پدیده صورت ادغامی کمیک خشم هم. شودمتمایز 

سازی، و در سینما، با سینمای  رد همزمان نقاشی و عکاسی و مجسمهها، در هنرهای تجسمی با کارب 22. جی. دی

  . 22بعدی ظاهر شده استسه و چند 

 

 ارائه دهدتواند  هایی که ترول می پیام :بخش دوم -0

ترول شدن (1)های  هایی با عنوان بندی های مورد مطالعه را در طبقه توان ترول ها، می در این بخش از تحلیل

رابطه با جنس مخالف قرار ( )حرمت و هنجار همراه با انتقاد بی محابا و (1)انتقاد اجتماعی، (2)و ترول کردن، 

 . داد

 ترول شدن و ترول کردن

خود به تنهایی برای توضیح این که چرا کمیک خشم در زبان  (شدن و ترول کردنترول )شاید این امر

های فارسی  مورد مطالعه ترول شدن یا  حجم بسیار باالیی از کمیک . فارسی به ترول شهرت یافته کافی باشد

دیگران آن فرد گویی از که طی  هستندنشان دهنده شرایطی روانشناختی  یعنی . دهند ترول کردن را نشان می

تری را  از کجا ناشی می شود مطالعات دقیقکه این انتقام به چه دلیل است و  پرسشاین  . گیرد انتقام می

توان آن را شادمانی از سیاه روزی  ای که می مسئله ود مسئله کامال قابل شناسایی است،خ ،با این وجود . طلبد می

های خشم  شود که در کمیک خارجی آن متفاوت می های این مسئله از جایی با نمونه . کرددیگری قلمداد 

کند، شخصیتی که پردازش  رول میانگیزد، ت انگلیسی، همواره شخصیتی که همذات پنداری مخاطب را بر می

برای  . ضد قهرمانی از جنس خود فرد خالق اثر یا مخاطب آن است و اگر ضد قهرمان روایت نیز باشد نیز شود می

نشیند و خشم  کند و خنده بر لب استاد می بینیم که استاد شاگردان را ترول می میدر ترول فارسی، نمونه 

به نظر می رسد شخص شرایط موجود را   . در مورد والدین نیز این اتفاق حادث می شود . واکنش شاگردان است

شود فرد  جر میمن پذیرش شرایط . پیروزی استاد بر شاگرد در تغییر ساعت کالس ال، به عنوان مثاست پذیرفته

ای بیان کند که در داستان خود،  برای مقابله با وضع موجود داشته باشد، انتقاد خود را به گونه نظریبدون آنکه 

  . شود دیگری از سیاه روزی او شادمان میخود را شخصیت سیاه روز نمایش دهد که 

 

 اجتماعی انتقاد

های ناامید و  رابر موقعیتبه شکل مکانیزمی دفاعی در ب پردازان نیز بر این باورند که طنز بسیاری از نظریه

که امری ، ( 1992 20ام ، کارلسن پی1992  21وی دی برگ)کند های زندگی روزمره عمل می کننده و سختی ناراحت
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زا،  به سخره گرفتن آن چه تنشنز با در واقع در این نظر، ط .یابد با دیدگاه زیباشناسانه پیشین تطبیق می

این موقعیت افزایش کند از اهمیت آن بکاهد و اعتبار شخص را در برابر  است تالش می  کننده و ناخوش ناراحت

 . دهد

است و  کننده های ناامیدکننده و ناراحت دهنده موقعیت مطالعه، نشان مورد نمونه در موجود های ترول اکثر

 طور همان . است شده گرفته هدف اجتماع سوی به بیشتر انتقاد .دهند را نشان میشرایط  به نوعی اعتراض به 

 انتقاد این در که مسائلی . است دیگران به فرد صدای رساندن برای ابزاری خشم کمیک یا ترول شد اشاره که

 یک عنوان به خشم کمیک . گیرد می بر در را هنجاری مسائل تا روز مسائل از ای گستره دگیر می قرار توجه مورد

 . اندیشند می آن به مخاطبانش آنچه از است ای نمونه است، برگزیده خود برای را طنز زبان که جایگزین رسانه

 نیز خشم کمیک رسد، می چاپ به روز اصلی تیترهای از یکی به مربوط کاریکاتوری ها، روزنامه در که طور همان

 این روزانه گفتگوی موضوع با طنزی خشم کمیک .دارد عهده بر مخاطبانش و کاربران سوی از را کارکرد همین

 دست این از و ماهواره آوری گشت ارشاد، جمع سایپا، خودروی کیفیت مرغ، قیمت به که هایی نمونه . است افراد

 موضوعات، این که دهند می نشان کنند، ابراز کدام هر به نسبت را خود انتقاد که آن از پیش کنند، می اشاره

 . دارند قرار توجه مورد

 

 هنجار همراه با انتقاد بی محاباحرمت و 

ها،  هایی هستیم که ارزش کنند، ما همواره به دنبال راه شاره میا (1991)و دیگران 29طور که کین همان

این اطالعات برای اهداف ما در ارتباط با دیگران اهمیت  . های دیگران را دریابیم دانش، احساسات و محرک

ا از خطری از آنجا که م . دارند، هر چند برای افزایش صمیمیت، به دست آوردن پاداش یا تاثیر بر دیگران باشند

کند آگاهی داریم، گفتگوی مستقیم در مورد این مسائل برای ما سخت  تهدید می که وجهه ما را در اجتماع

های ما برای این کار بد تفسیر شوند و ما به خاطر نیت  همواره این خطر وجود دارد که محرک . ودخواهد ب

 . العات استتر برای به دست آوردن این اط ن منظور طنز راهبردی پذیرفته شدهبه همی . بدمان سرزنش شویم

خودمان را آشکار کنیم، اما به  ای، بخشی از وجود آمیز در باره احساس یا عقیدهای طنز توانیم با جمله ما می

  . ای که در صورت عدم پذیرش مناسب از طرف سایرین امکان رد کردن آن را نیز داشته باشیم گونه

ناسزا، برهنگی،  . گذارد و هر مرزی را به راحتی زیر پا میکمیک خشم، بنا به ماهیتش، زبانی تند دارد 

خشم او را از  در انتقاد از مدیر عامل سایپا، کمیک . عادی استای  و از این دست در کمیک خشم پدیده توهین

تصویر  22دهد و در مقابل حیرت این دو، او را خندان و با لبخند یائو مینگ تر نشان می هیتلر و صدام قاتل

نشان ستاهایی که دا معموال کمیک . رمز هایی مواجه استدر مقابل، انتقاد از پدر و مادر همواره با خط ق . کند می

ممکن است  . درس ی اعضای خانواده به پایان می های خندان همه شود، با چهره در محیط خانواده حادث می

 . ی ایرانی به نمایش بگذارد ساالری داشته باشد، و افول هویت پدرانه را در خانوادهکمیک اشاره به فرزند
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 واقعیت در ترول/خیال

های  میم . کنند اشتی مشابه رهنمون میخشم نیز ما را به بردهای کمیک  میمی استفاده از  تحلیل شیوه

  میمو در بخش دوم ( نیز مشخص می شود ،21، رویاییمیمکه با نام این )بخش نخست، حالتی رویا پردازانه دارد 

ر سازند که با دیگ بر قرار میتقابلی میان خیال و واقعیت  نیز تلویحا میماین دو  . شده است آقای خشمگین ظاهر

 . های ساختار طنزواره سازگار است بخش

ایی که توسط پسران  کمیک اند،  ی دختران پرداخته های خشمی که به سوژه ی وسیع کمیک در گستره

ونه از کمیک خشم ما در این میان، پنج نم . .مضحک در آمده اند« دیگرانی»ن اند به دختران به عنوا خلق شده

اند و به وجه مضحک در  ها دختران هستند، و همگی به نوعی راهبردی مشابه در پیش گرفته آن یافتیم که خالق

این امر در مقایسه با سوژه قرار دادن پسران در کمیک های خلق شده توسط  . اند ی دختران اذعان کرده سوژه

چرا که ایشان عالوه بر اینکه  ، و نیز وجهی دموکراتیک به بازنمایی این گروه می افزاید،22پسران، حیرت آور است

 . دهند کنند، این نقاط ضعف را در رابطه با نقاط قوتشان قرار می نقاط ضعفشان را در خود بازشناسی می

با  . واقعیت آمده است/، بحث سکوت میان دختران و پسران، در صورتی مشابه با صورت خیالای در نمونه

یا واقعی بودن میان دو در این جا توانش تفکیک خیال  . رد استاین وجود راهبرد این نمونه نیز منحصر به ف

« پر حرف»آن دختران  که درتعلق دارند  21در واقع، هر دو قطع، به تصوری از حس عام . پذیر نیست قطع امکان

  . هستند

ای  واقعیت را به شیوه/جوید و کاربرد صورت خیال نیز از همین صورت تکراری بهره می ی دیگر نمونه

در اینجا نیز تیپ سازی صورت گرفته به هر دو   2. کند لویحی و نامتعین، و با ارجاع به حس عام تصویر میت

ی پیشین در شق سومی که رفتار یکسان هر دو جنس را در  شترک با نمونهجنس ارجاع دارد و این وجه م

که در ابتدای  یادآور بحثی استکند،  تصویر می -درس مدرسه یا دانشگاه در کالس  -  شرایط اجتماعی متفاوت

یک خشم و از این رو مرزبندی در کم« آنها»، و «تو»، «من»بحث از تعین بخشی به  یعنی مقاله بدان اشاره شد،

ری بر دسته بندی این هم دستی با پسران، به هیچ روی انکا . شود ای اجتماعی که توسط ترول ممکن میه گروه

شورش علیه نظام آموزشی را به عنوان دشمن  گویینیست، بلکه  -ردیم تر بدان اشاره ک که پیش -جنسیتی 

بندی  از این رو در طبقه . آورد راهم میشود که امکان این همدستی را ف ، متصور می«آنها»، یا «دیگری»د، واح

« دیگری»ز توانیم تمایز گروه مصرف کنندگان این رسانه را ا نه تنها میی ترول، ما  های اجتماعی به واسطه گروه

 . کند ای این طبقه را نیز معین میه22بخش، ت کنیم، بلکه این رسانه، با وضوح تمام برساخ

ی نخست این بخش،  توان در تقابل با نمونه شود، را می به اردک مسخ می ی کهدخترک ای از ترول، در نمونه

شود که ما خارج  البته این امر به شرطی ممکن می . جایی که دخترک به جشن عروسی دعوت شده بود، قرار داد

رسد این کمیک تلویحا این منظور را  که به نظر میاز گفتمان ترول، مسخ را به آرایش نزد زنان منسوب کنیم، 

واقعیت پیروی /با ساختار خیال عالوه بر این، ساختار طنزواره در این نمونه نیز از چارچوبی مشابه . کند القا می

نه هر چند در اینجا نقد آرایش زنا . دهد نه در برابر سه قطع نخست قرار می، و قطع آخر را در این دوگاکند می

این دقیقا  . ، در شق دوم موفقیت دخترک برای رسش به هدفش ستوده شده استمنشا وضعیت آبسورد است 
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ط قوتشان را به شان با نقا ابطهکه دختران نقاط ضعف خود و ر یم، اینا هتر بیان کرد همان نکته ایست که پیش

 . کنند خوبی بازشناسی می

  

 گیری  نتیجه

اینترنت  ی ای نوین در درون رسانه ا بود که ترول را به عنوان رسانهتا به اینجا، بحث ما در این راست

تر، آیا محتوای ترول، بازتولید امری  ای اجتماعی بدانیم؟ یا دقیق اما آیا ما مجازیم ترول را پدیده . بازشناسی کنیم

متعین شده به طورِ اجتماعی است؛ یا این پدیده وجه سوبژکتیو فعالِ خالق آن است، در شرایطی منحصر به فرد 

پرسش فوق  طرح کند؟ ی جذابیت را ایجاد می که بن مایهو ایزوله تولید شده، و این منحصر به فرد بودن است 

نشان  نکه آیا ترولای، پرسشی بنیادین را مطرح ساخت -و اشاره به پیش فرض اساسی آن  - ای دیگر به گونه

، چرا که صرف اجتماعی بودن و به طور اجتماعی آشکار دارداهمیت  تماعی است؟ این پرسشاج  گروه دهنده

 تشخیص چند با نماید، هر چند بتوان بخشی به گروه اجتماعی ایجاد نمی بودن یک پدیده، الزامی برای تعین

 . دعنصر خاص، این گروه را نشان دا
تالش ما در اینجا بر محوریت این امر  . بودندهایی از این دست در مطالعه اکتشافی حاضر کلیدی  پرسش

ی  و، و بر طبق تعاریفی که از رسانه، و از این رکنیم معرفیای جایگزین  ترول را به عنوان رسانهکه پدیده  بود

گروه  ذکرتنها با  . دیمبر می ین رسانه را از مفهوم توده باالترکنندگان ا بایست مصرف ه شد، میدادجایگزین ارائه 

عی و به طور کنندگان آن را در سطح اجتما توان کنشگر بودن مصرف ای خاص، می کنندگان رسانه ن مصرفبود

داشت، از یک سو، نشان دهیم  ای جز مسیری دو سویه نخواهیم پس در اینجا ما چاره . دساخت یافته نشان دا

این قابل شناسایی هستند و از  عینیدهند که به طور  ل، گروه اجتماعیِ خاصی را شکل میکنندگان ترو مصرف

نشان دهیم که کنش  باید از سوی دیگر، . کننده خواهد بود بیش از برساخت گروه مصرف رو برساخت ایشان

و منحصر به فرد خالق  ذهنینماید، بیش از وجه  یک گروه اثبات می وه را به عنوانای که این گر اجتماعی رسانه

از نظر روانی  . آور خواهد بود و است که ترول به عنوان طنز خندهاثر را در درون خود بیان می نماید و از همین ر

وان به ت این خوشایندی را می .کند، ی را منتقل میجوک به هر شکلی به ما احساس خوشایند  و ساختار ذهنی،

مشابه کاری که انسان مدرن با   طبق نظر فروید، . اقتصاد عمل در گذر از موانع رسیدن به لذت پیگیری کرد

دهد، جوک هم با دور زدن موانع رسیدن به لذت  ای که انجام می شده عاشق شدن یا مذاکره و یا هر کار برساخت

از  . کند برای رسیدن به لذتی مشابه را فراهم می جایگزینهمچون مسیری  . . . مثال تنبیه،  اعتراض، انتقاد و 

همان موانعی است که یا به شکل   زند تا فرد به لذتی برسد، ها را دور می نظر اجتماعی موانعی که جوک آن

 . اند ارهای اجتماعی ایجاد شدهساختارهای ذهنی یا به شکل ساخت

بوردیو  به نظرو ساختارهای اجتماعی را مطرح کرد،  ربط نیست که بحث بوردیو نسبت به ساختار ذهنی بی 

فهم و   کند و از طریق آن جهان را درک، ساختار فرد براساس ساختار ذهنی با جهان اجتماعی ارتباط برقرار می

شود تا  باعث می را از طرف دیگر ساخت اجتماعی  قرار گرفتن فرد در موقعیت اجتماعی . کند گذاری می ارزش

های ذهنی در ذهن فرد شکل بگیرد به خاطر همین است که افراد مختلف ساختارهای ذهنی  ز رشتهای ا مجموعه
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د اما باید این را در نظر داشت کسانی که در جایگاه اجتماعی مشابهی قرار دارند به واسطه جایگاه نمشابهی ندار

 در برخی از . نی برخوردار هستندهپذیری نسبتا مشابه، از شباهت نسبی ساختار ذ اجتماعی مشابه و روند جامعه

 . موانع حاصل از ساختار ذهنی و در برخی دیگر موانع حاصل از ساختار اجتماعی است ی مورد مطالعهها ترول

کند و در آن بیشتر از  ها آورده شده بود، به خانواده حمله می ها که در تحلیل یافته برای نمونه در یکی از ترول

کنند، دخیل باشد، برای هرگونه انتقادی،  که از تنبیه برای کنترل استفاده می( ماعیاجت)که موانع بیرونی  آن

توان به ترولی که   اجتماعی هم می برای ساختهمچنین  . رسد تر به نظر می عمیق( سوبژکتیو)نقش موانع ذهنی 

 . درباره سایپا بود اشاره کرد که آن مانع حاصل از ساختارهای بیرونی بوده است

، نظرنمونه مورد  مطالعهطور که اشاره شد پژوهش حاضر به مطالعه اکتشافی ترول پرداخته است و با  همان

بندی  های طبقه ها را براساس تکنیک اولیه، ترول مطالعهدر بخش اول  با  . ها آورده شده است در دو بخش تحلیل

ها بوده است که هر کدام با توجه به  یکهای زبانی، کارتونی و کمیک استریپ از جمله این تکن ایم، تکنیک کرده

به نحوی باعث برجسته شدن ترول و  هایی داشتند که ، زیرمجموعهها و توضیحاتی که در آن ارائه شده  نمونه

هایی که در ترول ارائه شده در پنج طبقه  در مرحله دوم محتوا و پیام . مورد توجه قرار گرفتن آن شده است

واقعیت در ترول قرار / خیالمحابا و  هنجار همراه با انتقاد بیتقاد اجتماعی، حرمت و شدن و ترول کردن، ان ترول

 . گرفت

ها دارای یک حس مشترکی هستند که باعث  ترول  توان گفت، بندی و تحلیل نمونه مورد مطالعه می با طبقه

های مختلف متفاوت  تواند برای گروه این حس مشترک می . شود دار بودن و مورد توجه  قرار گرفتن می خنده

های  افراد درشرایط متفاوت، نقش .کند ها را مشخص می بندی این گروههای مختلف  قرارگرفتن در جایگاه . باشد

فرد  . تجربه کند های مختلف را یک فرد ممکن است در طول روز قرارگیری در گروه کنند و متفاوتی را ایفا می

گروه )دانشجو   ،(گروه فرزندان در مقابل گروه خانواده)دختر را در خانواده داشته باشد/د نقش فرزند، پسرتوان می

هر  . قرار گیرد (گذار پذیران در مقابل قانون نگروه قانو)به عنوان شهروند   و یا ( ابل گروه اساتیدشاگردان در مق

مفاهیم ذهنی   ای جایگزین، ریق ترول به عنوان رسانهکند از ط فرد هم نماینده گروه اجتماعی است هم سعی می

  . خودش را بازتولید کند و خودش را به دیگران عرضه کند

شود به نسبت تاثیری که بر افراد دارد در  ها عرضه می توان گفت محتوا یا پیامی که از طریق این ترول می

این طور که گفته شد  البته همان . تماعی شودبازتولید شود و تبدیل به یک جریان اجتواند  میجهان اجتماعی 

اصالح  تواند در می  بنابراین ترول در تعریف، . دارد بستگی به چگونگی استفاده افراد از ترول و تاثیرگذاری آنامر 

که شاید بتوان گفت  . های ذهنی تاثیرگذار باشد که این نشان از اهمیت این رسانه جدید دارد و بازتعریف کلیشه

البته  . طلبد پی برد که این خود مطالعه دیگری را می  های ارزشی سازندگان آن توان به نظام ریق ترول میاز ط

از دیگر دالیل جالب   ها بوده است، محابایی که در برخی از ترول های تند و بیای و نقد کل ساده و زبان محاورهش

 . بوده استخنداندن بودن و 
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 نوشت ها پی
                                                           
1 Troll 

ویژه بودن وضعیت، همانطور که نشان خواهیم داد، به هیچ روی منبعث از منحصر به فرد بودن آن نیست، برعکس، وضعیت مورد   

 . بحث، معموال برشی از تجربیاتِ هر روزه است
 :چند نمونه از نرم افزار های آن الین تولید کمیک خشم شامل 1

Meme builder - Meme Center ،Rage Generator Rage Comics ،Dan Awesome's Rage Maker ،

Rage Comics - Memebase – Cheezburger 

 
4 Troller 
5 Merriam-Webster Online Dictionary 
6 Harper 
7 Lievrouw 
8 Hybrid 
9 Recombinant 
10 Network of networks 
11 Ubiquity 
12 Interactive 
13 Roger Silverstone 
14 Community 
15 Contrary 
16 Subversive 
17 Non-mainstream 
18 Reprographic 
19 Mimeograph 
20 IBM Typesetting 
21 Offset Litho 
22 Photocopier 
23 Stereotyping 
24 Story Board 
25 Meme 
26 Smut 
27 Jokes and their relation to unconsciousness 
28 Punch line 
29 Syllabus 
30 Zippp 
31 Booom 
32 Volume 
33 Story Board 
34 Widen the Frame 
35 Widen the Frame 
36 Split Screen 
37 Contrast 
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38 Me Gusta 
39 Jump Cut 
40 Zooming 
41 Formal Contrast 
42 Sense 
43 Smiley Faces 
44 Troll face 
45 Cool face 
46 MS Paint 
47 Cereal Guy 
48 Something awful 
49 Bob Averil 
50 F*ck Yea Guy 
51 Forever Alone Guy 
52 “Y U NO” Guy 
53 Manga 
54 “Me Gusta” Guy 
55 DJ, Disk Jockey 

ی این سبک هنری نوین را از ظهور دادایسم و در  ی بیشتر راجع به هنرهای ترکیبی بنگرید به لیوروو، وی ریشه برای مطالعه  22

 . کند جستجو می 22های هنری اوایل قرن بیستم و مشخصا آثار مارسل دو شان جنبش

 
57 BergDV 
58 Carlson PM 
59 Kane 

 .گیرد ها مورد استفاده قرار می بسکتبالیست معروف چین است که تصویر  لبخند او در ترول  (Yao Ming)یائومینگ  22
61 Dreamy 

اما . ها تردید وجود دارد ی این نمونه های انگلیسی زبان و یا اصالت خالقانه های منتصب به دختران از کمیک در تقلیدی کمیک  22

توان انتخابِ سوژه را به ایشان نسبت داد، امری که در واقع انتخاب در  اند و می ها توسط دختران ارائه شده به هر روی، این کمیک

هایی اصیل  ها همچون نمونه سازد تا با این نمونه اجتماعیِ دختران خواهد بود، و همین امر ما را قادر می ی بازنمایی گروه شیوه

 .سازد اشاره شده است ه تحلیل ما وارد میکه این امر ب تر به بحث از ترجمانی بودن و ایراداتی پیش. برخورد نماییم
63 Common Sense  

ی برخورد ما با موضوعِ  ی اخیر تاییدی است بر درستیِ شیوه های یکسان و با صورت یکسان در دو نمونه تکرار انتخاب با خاصیت   2

 .این دو اثر در انتخابش به شکل صوری بروز یافته است( یا مترجم)ترجمانی بودن کمیک خشم، چرا که فردیت خالق 
65 Fraction 
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