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چکیده

طنــز و شــوخ طبعی، از عناصــر بنیــادی در تولیــد و پخــش پیام هــای رســانه ای بــرای کــودکان اســت. بــرای 

تولیدکننــدگان برنامه هــای کــودک در رســانه، دســت یابی بــه ارتباطــی موفــق بــا مخاطــب کــودک، در گــرو 

به کارگیــری زبانــی مناســب و قابــل درک بــرای کــودکان اســت، از ایــن رو، بهره گیــری از عنصــر طنــز و شــوخ طبعــی 

به  مثابــه ابــزاری کارآمــد بــرای ارتبــاط و جــذب کــودکان در رســانه محســوب مــی شــود و جایگاهــی ویــژه دارد. بــه 

کارگیــری موفــق طنــز در تولیــدات رســانه ای ویــژه کــودکان، بــه شــناخت کــودک و ویژگی هــای رشــد او، شــناخت 

ــز،  ــز بســتگی دارد. طن ــر رســانه و ظرفیت هــای آن در ســاخت موقعیت هــای طنزآمی ــز و مفهــوم آن و تســلط ب طن

ــرای  ــرح ب ــر و مف ــی موث ــه زبان ــتقیم و ب ــب غیرمس ــی را در قال ــای تربیت ــائل و موضوع ه ــیاری مس ــوزش بس آم

کــودکان ممکــن می ســازد و نیــاز او بــه ســرگرمی و شــادی را بــرآورده و زمینــه رشــد او را فراهــم می ســازد. ایــن 

ــا در نظــر گرفتــن  ــز کــودک ب ــد ضمــن تبییــن مفهــوم طن ــه ای،  تــاش می کن ــه روش پژوهــش کتابخان ــه، ب مقال

اهــداف تربیتــی و آموزشــی طنــز و ویژگــی هــای آن، ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت طنزپــردازی بــرای مخاطــب کــودک، 

ــد. ــودک بررســی نمای ــز را در برنامه هــای ک ــرد طن ــی کارب چگونگ

واژه های کلیدی
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طنــز و شــوخ طبعی، یکــی از عناصــر بنیــادی در طــرح مناســب پیام هــای رســانه ای 

ــرای کــودکان، بســتر  ــز ب ــرای کــودکان شــناخته می شــود. در ســال های اخیــر موضــوع طن ب

وســیعی از مطالعــات گســترده را پیــش روی محققــان قــرار داده اســت. تــا زمــان نــگارش 

کتــاب  humor and children’s development در ســال 1989به عنــوان یکــی از منابــع 

تحقیقاتــی معتبــر در این بــاره، تنهــا تعــداد محــدودی مقالــه و کتــاب در حــوزه طنــز کــودک 

بــه نــگارش درآمــده بــود. طبــق مطالعــات پروفســور مک گــی محقــق حــوزه شــوخ طبعی و 

طنــز، پژوهش هــای هدفمنــد دربــاره طنــز کــودک در ســال 1954 آغــاز و بــر وجــوه روانــی 

 McGhee,( ــد ــز گردی ــودک متمرک ــوزش ک ــی و آم ــد تربیت ــز در رش ــازنده طن ــرات س و تأثی

.)1977

ــردازی  ــودکان، طنزپ ــرای ک ــده ب ــرگرم کنن ــدات س ــترش تولی ــانه ای و گس ــوالت رس  تح

ــرای کــودک را بــه عرصــه ظهــور ایده هــای نویــن تبدیــل ســاخته اســت و دســتاوردهای  ب

پژوهشــی در خصــوص درک مخاطــب کــودک از طنــز و تبییــن مفهــوم طنــز نــزد کــودکان، 

در چگونگــی به کارگیــری عنصــر طنــز، در تولیــدات رســانه ای ویــژه ایــن گــروه ســنی نقشــی 

موثــر بــه عهــده داشــته و دارد.   

طنــز کــودک، طنــزی اســت کــه بــا درنظــر گرفتــن ویژگی هــای روانــی و رشــد گــروه ســنی 

ــی می شــود.  ــا مخاطــب آن، دارای ویژگی هــا و محدودیت های ــق و متناســب ب کــودک، خل

ویژگی هــای طنــز کــودک، در مقایســه بــا طنــز بزرگســاالن و تفاوت هایــی کــه بــا آن  دارد، 

ــه  ــه کارگرفت ــاالن ب ــای بزرگس ــه در طنزه ــردازی، ک ــون طنزپ ــی از فن ــود. بخش ــکار می ش آش

می شــوند، در طنزپــردازی بــرای کــودکان کاربــردی ندارنــد. همچنیــن محتواهــای پیچیــده، 

کــه نیازمنــد درک علیت هــا و روابــط و مناسبت هاســت نیــز بــا کــودک ارتبــاط برقــرار 

ــان  ــه هم ــودک شــکل می بخشــد و ب ــی ک ــی و روان ــای ذهن ــودک را دنی ــز ک ــد. طن نمی کنن

ــا  ــاط ب ــن و ایجــاد ارتب ــوام یافت ــرای ق ــز ب ــال  برانگی ــان خی ــن جه نســبت از مولفه هــای ای

کــودک ســود می بــرد.  بــه ایــن ترتیــب طنــز  بــرای کــودک، بیــش از آنکــه چالــش ذهنــی 

ــد و بیــش از آن کــه از ســوی او درک شــود،  باشــد، ماهیتــی سرگرمی ســاز و مفــرح می یاب

ــه او  ــارکت آمیز را ب ــی مش ــتر  از فعالیت ــذت بیش ــه ل ــده و تجرب ــه او ش ــب توج ــبب جل س

می بخشــد. 

همچــون  طنزپــردازی،  فنــون  نخســتین  و  تواناســت  طنزپــردازی  خــود  کــودک، 
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وانمودســازی و تقلیــد را در بــازی و ســرگرمی هــای خــود بــه کار مــی بنــدد.  بــا ایــن وجــود 

ــودک نیســت.  ــزد ک ــز ن ــم طن ــای درک و فه ــه معن ــودک، ب ــزد ک ــده ن ــازی و خن شــادی و ب

کــودکان در ســالهای ابتدایــی زندگــی خــود درک روشــنی از طنــز و مفاهیــم آن ندارنــد. طنــز 

ــده  ــه خن ــی محــدود می شــود، کــه ســرانجام آن ب ــرای کــودک در کنش هــا و واکنش های ب

ختــم می انجامــد، کــه مهم تریــن ابــزاِر ابــراز شــادی کــودک اســت. طــی ســالهای بعــد، بــا 

ــز  ــر درک او از طن ــا افزایــش هــوش هیجانــی و عاطفــی کــودک ب رشــد روانــی و ســنی و ب

ــز را درک و  ــا گذشــت ســال ها ســطح عمیق تــری از طن افــزوده می شــود، بــه طــوری کــه  ب

بــه دقایــق و نــکات ظریــف طنزآمیــز و محتــوای آن توجــه بیشــتری نشــان می دهــد. اگرچــه 

گفتــه می شــود طنــز در حــوزه کــودک و نوجــوان هنــوز تعریــف دقیقــی نــدارد، امــا ردپــای 

ــخصه های  ــا و مش ــانی در مولفه ه ــه آس ــوان ب ــی را می ت ــردازی در دوران کودک ــز وطنزپ طن

ایــن جهــان یگانــه جســتجو و مشــاهده کــرد.

ویژگــی تصویــری بــودن رســانه های دیــداری ماننــد تلویزیــون، امکانــات و ظرفیت هــای 

ــار  ــز و جلــب توجــه کــودک، در اختیــار تولیدکننــدگان آث ــرای به کار گرفتــن طن ویــژه ای را، ب

تصویــری کــودک قــرار داده اســت. عنصــر طنــز، آمــوزش بســیاری مســائل و موضوع هــای 

تربیتــی را بــه زبانــی موثــر بــرای کــودکان در قالــب غیرمســتقیم  ممکــن می ســازد و از طنــز 

ــد.  ــی می کن ــذاری پیام هــای رســانه ای ســاخته و معرف ــد در تأثیر گ ــزاری کارآم اب

تبییــن مفهــوم طنــز کــودک، شــاخصه های طنزپــردازی در برنامه هــای کــودک و چگونگــی 

کاربــرد آن در برنامــه ســازی بــرای کــودکان از جملــه مــواردی اســت کــه در مقالــه پیــش روی 

مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفته انــد.

پیشینه پژوهش

مطالعــه دربــاره طنــز و طنزپــردازی بــرای کــودکان بیشــتر مدیــون پژوهش هایــی اســت، کــه 

تاکنــون در حــوزه ادبیــات کــودک بــه انجــام رســیده اســت. نویســندگان کــودک، در جســتجو 

بــرای یافتــن راز جذابیــت روایت هــای داســتانی خــود، بــه نقــش طنــز بــرای جلــب عاقمنــدی 

ــود  ــتان های خ ــتر داس ــی بیش ــروری، در اثربخش ــری ض ــوان عنص ــد و به عن ــی برده ان ــودک پ ک

ــر  ــودک ب ــای ک ــن نمایش ه ــکل گرفت ــا ش ــه ب ــری ک ــته اند. ام ــه داش ــه آن توج ــواره ب هم

ــر تبدیــل و  ــه قاعــده ای گریزناپذی ــد رادیــو و تلویزیــون، ب ــه و ســپس رســانه هایی مانن صحن

در تولیــدات رســانه ای بــرای کــودکان همــواره بــه کار گرفتــه می شــود. برخــی از پژوهش هــای 
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ــر آثــار نویســندگان طنزپــرداز بــه نــگارش  ــا تمرکــز ب ــز کــودک، ب مطــرح در حــوزه ادبيــات طن

ــا نگاهــی تاریخــی بررســی و  ــودکان را ب ــرای ک ــز ب ــر، طن ــده اســت و برخــی معــدود دیگ درآم

ــوارد  ــه م ــوان ب ــات می  ت ــن تحقیق ــه ای ــد. از جمل ــل کرده  ان ــدی و تحلی ــواع آن را طبقه  بن ان

زیــر اشــاره کــرد: 

جالــی)1393( در مقالــه ای بــا عنــوان »قلمــرو طنــز در داســتان های کــودک، بــا تکیــه بــر 

ــز، در  ــرای گــروه ســنی الــف، ب، ج«، گونه هــای مختلــف طن داســتانهای دهــۀ80  در ایــران ب

داســتان های کــودک و نوجــوان در دهــة هشــتاد را، بــه پنــج گــروه طنــز موقعیــت، طنــز ســوء 

تفاهــم، طنــز شــلوغ¬کاری، طنــز کامــی، طنــز تصویــری تقســیم می کنــدو تناســب انــواع طنــز 

بــا گروه¬هــای ســنی را مــورد بررســی قــرار می¬دهــد؛ چنــان کــه طنــز موقعیــت بیشــتر بــراى 

گــروه ســنى ج، طنــز ســوءتفاهم بــراى گــروه ســنى ب، طنــز کامــى بــراى گــروه ســنى ب و ج، 

طنــز شــلو غ¬کارى بــراى گــروه ســنى ب، و طنــز تصویــرى بــراى گــروه ســنى الــف، ب و ج بــه 

رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.

خدابيــن و همــكاران )1394( در مقالــه¬ای تحــت عنــوان »ســیر تحــول طنــز در ادبیــات 

کــودک و نوجــوان ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی«، بــه شــیوه تحلیــل محتــوا، ســیر 

تحــول طنــز در ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی را، مــورد 

بررســی قــرار داده انــد. هــدف اصلــی پژوهــش، شــناخت جایــگاه طنــز و شــیوه ها وشــگردهای 

ایجــاد طنــز، در آثــار تألیفــی طنزآمیــز ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــران، در ســال های 1360-

ــوده  ــز ب ــعر طن ــان و ش ــتان و رم ــوع داس ــر از مجم ــاری  110 اث ــه آم ــت. جامع 1390 بوده اس

اســت. بنابــر یافته هــای تحقیــق در دهــه شــصت بــه اســتثنای آثــار طنزآمیــز هنرمندانــی چــون 

منوچهــر احترامــی و هوشــنگ مــرادی کرمانــی، بیشــتر بــا بازنویســی قصه هــای کهــن مواجــه 

هســتیم، کــه مبتنــی بــر شــیوه طنز پــردازی طــرح توطئــه و حکایــت لطیفــه وار هســتند. ایــن 

روال در بخشــی از دهــه هفتــاد نیــز ادامــه دارد. امــا اهمیــت اصلی دهــه70،  در آثارطنز نســل 

تــازه ای از نویســندگان و شــاعران نمــود می یابــد کــه ضمــن تغییــر ســاختاری و محتوایــی، بــه 

شــیوه های تــازه طنزپــردازی چــون طنــز موقعیــت و طنــز گفتــاری روی می آورنــد. ایــن رونــد در 

دهــه هشــتاد بــا رشــد و پیشــرفت قابــل ماحظــه ای ادامــه می یابــد. در ایــن دهــه آثــار طنــز 

ــز موقعیــت و گفتــاری، شــیوه های تازه تــری  ــر طن خاقانــه ای آفریــده می شــوند، کــه عــاوه ب

ــد. ــه کار می گیرن ــز ب ــردازی را نی ــی و نقیضه پ ــردازی، نظیره نویس ــون لطیفه پ چ
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مروری بر چهارچوب نظری

طنــز و شــوخ طبعی در معنــای عــام آن، مقولــه اي همگانــي می باشــد. همگانــي بــه ايــن 

معنــا کــه همــه گروه هــاي ســني بزرگســال، کــودک و خردســال بــا شــوخ طبعی آشــنا و بــا 

آن ارتبــاط برقــرار می کننــد. خنديــدن از بــدو تولــد همــراه آدمــي اســت. نــوزاد بــا نخســتين 

ــي را  ــيري عاطف ــد و مس ــرار مي کن ــاط برق ــراف ارتب ــان اط ــا جه ــرارادي اش، ب ــاي غي خنده ه

ــده،  ــزد. خن ــر گذاشــتن، برگرفتــن واکنش هــا و ايجــاد فضــاي حســی پــي مي ري ــراي تأثي ب

نشــانه شــادي، ســامتي، ســبکي و راهــي بــراي رهايــي و گريــز از تلخیــی واقعيت هاســت و 

بــه هميــن ســادگي مکانيســمي غيــرارادي و ناخــودآگاه را بــراي مقابلــه بــا پوســته ســخت 

زندگــي پيــش پــاي انســان مي گــذارد.

ــز را فســوس کــردن، مســخره کــردن، طعنــه زدن، ســرزنش کــردن،  فرهنــگ معيــن، طن

مســخره، طعنــه و نــاز تعريــف کــرده اســت. فرهنــگ عميــد، ريشــخند کــردن را نيــز بــه ايــن 

ــز و  ــا ایــن وصــف تعریــف طن ــز(. ب مجموعــه افــزوده اســت )عمیــد، 1360: ذیــل واژه طن

ــادگی  ــه س ــزل ب ــو و ه ــه، هج ــد لطیف ــوخ طبعی، مانن ــاخه های ش ــر ش ــک آن از دیگ تفکی

ممکــن نیســت. اگرچــه محتــوای انتقــادی و نقطــه نظــرات اجتماعــی در طنــز، بــه این گونــه 

ــد. ــر می بخش ــاوت و فاخ ــی متف ــوخ طبعی، جایگاه از ش

ــات  ــده از خصوصی ــای آن برآم ــاوت دارد و ویژگی ه ــی متف ــودکان تعریف ــرای ک ــز ب طن

شــناختی و رشــد کــودک می باشــد. ارتبــاط کــودک بــا طنــز، ارتباطــی ذاتــی اســت و اصــوال 

ــازی و ســرگرمی و در مراتبــی  ــه بخشــی از نیازهــای روانــی او در خصــوص شــاد بــودن، ب ب

ــاط را از  ــادی و نش ــان، ش ــردد. روان شناس ــی بازمی گ ــات اجتماع ــهیل در تعام ــر، تس باالت

ــی  ــه در پ ــی ک ــامتی روان ــر آن س ــاوه ب ــد. ع ــمار می آورن ــودک به ش ــی ک ــای اساس نیازه

ــز  ــی طن ــه همــراه دارد، از دیگــر تأثیــرات روان ــه نفــس و احســاس رضایــت ب آن اعتمــاد ب

شــمرده می شــوند. 

طنــز بــرای کــودک، همچنــان کــه ویژگی هــای رشــد و روانــی کــودک را به عنــوان 

ــر در  ــود. اگ ــه می ش ــه کار گرفت ــه در آن ب ــت ک ــانه ای اس ــع رس ــردارد، تاب ــب در ب مخاط

ادبیــات و  اشــعار کودکانــه، بازی هــای کامــی، چیســتان ها، افســانه ها ، قصه هــا و 

ــانه های  ــد، در رس ــرار می دهن ــود ق ــه خ ــای کودکان ــت مایه روایت ه ــز را دس ــا، طن متل ه

ــرار  ــودک ق ــت را دراختیارک ــن فرص ــدی ای ــر کم ــت انعطاف پذی ــنیداری قابلی ــداری و ش دی
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ــده از  ــذت برآم ــد و  ل ــور کن ــت عب ــای واقعی ــال از مرزه ــال خی ــر ب ــوار ب ــا س ــد ت می ده

آشــنازدایی از موقعیت هایــی کــه بــرای او آشــنا و ملمــوس اســت، تجربــه کنــد و بــه ایــن 

ترتیــب، نخســتین گام هــای خــود را بــرای شــناخت و فهــم بهتــر طنــز و همچنیــن مناســبات 

ــردارد.  ــط پیرامــون خــود ب محی

شــگردهای طنزپــردازی بــرای کــودکان همچــون بزرگســاالن از شــیوه هایی همگــون پیروی 

می کند.اگرچــه ویژگی هــای رشــد در ایــن گــروه ســنی به کارگیــری برخــی از ترفندهــای 

تئوری هــای  در  کــه  داده اســت  نشــان  مطالعــات  می ســازد.  ناکارآمــد  را  خنده ســازی 

ــا  ــاق ب ــز کــودک قابلیــت انطب ــز در حــوزه طن ــز، آنچــه کــه بیــش از هــر چی ــه طن ــوط ب مرب

ــای  ــه نظریه ه ــوف ب ــان را دارد، معط ــده در آن ــاد خن ــل ایج ــودکان و عوام ــات ک خصوصی

ــر رهــا شــدن از اضطــراب و تقویــت امنیــت،  ــز اســت؛ کــه ب تســکین و آرامش بخشــی طن

تمرکــز دارنــد. نظریــه دیگرغافل گیــری یــا شگفت ســازی اســت، کــه از پــی آن خنــده ایجــاد 

ــارات  ــض انتظ ــی و نق ــت، از دل ناهماهنگ ــکار اس ــام آن آش ــه از ن ــان ک ــود و آنچن می ش

ــده اي  ــرک، خن ــه مح ــر آنچ ــد:»در ه ــاره می گوی ــت در این ب ــل کان ــود. امانوئ ــده می ش زایی

ــش  ــي از درک ــم آدم ــه در آن فه ــد ک ــوچ باش ــزي پ ــد چي ــد، باي ــه آور باش ــرزنده و رعش س

ــي يــک  ــل ناگهان ــده تبدي ــده حالتــي اســت کــه زايي عاجــز باشــد«. )kant, 1987: 47( خن

ــراي درک آدمــي خوشــايند  ــه بي شــک ب ــل ک ــن تبدي ــچ اســت. اي ــه هي ــي ب انتظــار طوالن

نيســت، بــراي لحظــه اي سرخوشــي بســيار بــه او مي بخشــد. بنابرايــن علتــش مي بايســت 

ــل، 1392:   ــد« )موري ــن باش ــر ذه ــي آن ب ــِر واکنش ــم و اث ــور جس ــرش برحض ــامل تأثي ش

ــم شــناخت  ناکامــل خــود از  ــوان دریافــت کــه کــودکان در عال ــر ایــن اســاس می ت 46(. ب

ــه  ــز، بیشــتر دســتخوش هیجــان ناشــی از ترفندهــای طنزپردازان ــه طن پدیده هــا نســبت ب

ــه از درک پیام هــای انتقــادی  ــا دریافت هــای نشــأت گرفت ــه غافلگیــری هســتند، ت منجــر ب

ــده  ــي کشــف راز و رمزهــاي خن ــه در پ ــن دســت ک ــي از اي ــز. دريافت هاي ــا اجتماعــی طن ی

ــد،  ــکل می گیرن ــان ش ــي آن ــاي روان ــن نيازه ــز در تامي ــوخ طبعی و طن ــر ش ــودکان و تأثی ک

ــب تحقيقــات  ــه تکویــن دو  نگــرش عمــده در ايــن حــوزه انجاميــده اســت؛ کــه در اغل ب

دربــاره طنــز کــودک، بــه آنهــا اشــاره مي شــود:  نگــرش براســاس زمینــه شــناختی  و نگــرش 

.)Bariaud,1989( .براســاس زمینه هــای تأثیرگــذار
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نگــرش براســاس زمینــه شــناختی: براســاس مــدل مک گــی1، کــودک بــا رشــد خــود کــم 

کــم ظرفیــت خاقیــت در طنــز  را بــه دســت مــی آورد. ایــن اتفــاق بــا توســعه توانایــی تفکــر، 

گســترش دانــش او نســبت بــه قواعــد زبــان، ویژگی هــای محیطــی و ارتباطــات اجتماعــی در 

کــودک شــکل می گیــرد. بــدون رخ دادن ایــن تغییــرات، کــودک قــادر بــه تشــخیص عــدم 

ــز، توســعه توانایی هــای  ــه پیشــرفت در طن ــز نمی شــود. پــس پیش زمین تجانس هــا در طن

شــناختی در کــودک اســت )همــان(. چنان کــه پرومبــر و همکارانــش دریافتنــد، بيــن رشــد 

شــناختي و درک طنــز ارتبــاط وجــود دارد. مطالعــات آن هــا نشــان داد کــودکان و بزرگســاالن 

ــا در  ــد. مث ــي مي خندن ــاي مختلف ــه چيزه ــي ب ــه تلويزيون ــک برنام ــاي ي ــگام تماش در هن

ــای  ــک  بازي ه ــه دلق ــاله  ب ــا 13 س ــنين 10 ت ــودکان س ــون ها، ک ــاي سيمپس ــگام تماش هن

ــراي بزرگســاالن طعنه هــاي اجتماعــي و  ــه ب ــي ک ــد؛ در حال ــده دار توجــه نشــان مي دهن خن

.)Prommer, 2014( ارجاعــات بينامتنــي ايــن برنامــه خنــده دار  بــود

نگــرش براســاس زمینه هــای تأثیرگــذار: در ایــن حالــت از مــدل ولفنشــتین2 اســتفاده 

شــده اســت، کــه تاکیــدش بــر روی انگیزه هــا و احساســاتی کــه در ارتبــاط بــا عــدم تجانــس 

تعریــف می شــوند، می باشــد. براســاس ایــن نــگاه، طنــز مرحلــه اي اســت، کــه احســاس یــا 

تجربــه  منفــی را بــه احســاس یــا تجربــه مثبــت تبدیــل می کنــد. جــوک گفتــن، یــک ابــزار 

بــرای ایجــاد طنــز اســت و ایــن امــکان بــه شــکل حرفــه ای در ســن 6 ســالگی در فــرد ایجــاد 

.)Bariaud,1989( ــود می ش

ــردازی  ــز پ ــز کــودک، طن دســتاوردهای پژوهشــی حاصــل از نگرش هــا و نظریه هــای طن

ــودک و  ــز ک ــوم طن ــن مفه ــت. تبیی ــرار داده اس ــل ق ــل تأم ــودک را مح ــب ک ــرای مخاط ب

ویژگی هــای آن  و کاربردهــا و کارکردهــای طنــز در تولیــدات رســانه ای، بخشــی از مطالعــات 

ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ــه در ادام ــرد، ک ــانه را دربرمی گی ــی در رس طنزپژوه

1.  دکتــر پائــول مک گــی، یکــی از برجســته ترین روانشناســان رشــد در حــوزه شــوخ طبعی، و مبــدع نظريــه 
شــناختي طنــز در کــودکان، بيــش از بيســت ســال از عمــر خــود را صــرف تحقيــق و پ ژوهــش در حــوزه طنــز کــرده 
اســت. دســتاوردهاي علمــي او در زمينــه تحقيقــات طنــز، از او در ميــان کســاني کــه در ايــن حــوزه فعــال هســتند، 
ــز  ــاره طن ــه درب ــادي مقال ــداد زي ــاب وتع ــد کت ــون 15 جل ــي تاکن ــت. از پل مگ ــاخته اس ــرد س ــره اي منحصربف چه
منتشــر شــده اســت. فعاليت هــاي او در حــوزه طنــز بــه ســه بخــش تقســيم شــده اســت: 1( تحقیقــات علمــی در 
مــورد طنــز و خنــده؛ 2( کاربــرد عملــی طنــز در مراقبــت هــای بهداشــتی، خنــده درمانــي و 3( برگــزاري ســخنرانی هــا 
و کارگاه هــای آموزشــی در مــورد طنــز.  پــل مگــي هــم اکنــون مــدرس خنــده درمانــي در ويلمينگتــون آمريکاســت 

ــی(. ــخصی پل مگ ــایت ش )س
2  دکتر مارتا ولفشتاين )1976- 1911( ، روان شناس و نويسنده آمریکایی. 
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یافته های پژوهش

طنز کودک و ويژگي هاي آن

ــه  ــز کــودک، ب ــال طن ــرای مث ــوان شــده اســت. ب ــز کــودک عن تعاریــف مختلفــی از طن

ــا در نظــر گرفتــن  ــان کــودک و ب ــرای مخاطب ــز اطــاق می گــردد، کــه ب آن دســته از آثــار طن

روحیــات و نیازهــای ایــن گــروه ســنی، بــا هدفــی خــاص و زبانــی نــرم و قابــل هضــم خلــق 

شــده باشــد )موســویان، 1392: 53(. طنــزی کــه بــا بهره گیــری از محسوســات و ملموســات 

ــردازد  ــی بپ ــه مضامین ــای او، ب ــد دریافت ه ــد در ح ــد، بای ــاش می کن ــودک ت ــون ک پیرام

کــه خوانــدن، شــنیدن و یــا دیــدن آنهــا باعــث نشــاط خاطــر و ایجــاد حــس کنجــکاوی و 

جســتجوگری در کــودک شــود و بــه تقویــت دســتگاه حســی او کمــک کنــد )محمــدی رفیــع، 

 .)91 :1385

 تعاریــف فــوق از میــان چندیــن تعریفــی اســت، کــه دربــاره طنــز کــودک بیــان شــده 

ــودک،  ــز ک ــوزه طن ــان ح ــگران و محقق ــیاری از پژوهش ــر بس ــود، از نظ ــن وج ــا ای ــت. ب اس

ــا  ــدارد. ام ــود ن ــوان وج ــودک و نوج ــه ک ــز در حیط ــی از طن ــق و جامع ــف دقی ــوز تعری هن

ــز و  ــودک از طن ــت و درک ک ــری دریاف ــای نظ ــر چهارچوب ه ــرور ب ــت،  م ــلم اس ــه مس آنچ

ــز و  ــه طن ــزد کــودکان ب ــا آن چــه ن ــز از منظــر بزرگســاالن ب شــوخ طبعی نشــان می دهــد، طن

شــوخ طبعی تعبیــر می شــود، متفــاوت اســت. بــه عبــارت دیگــر آنچــه کــه کــودکان را بــه 

ــا دالیــل خندیــدن بزرگســاالن یکــی نیســت.  ــده وامــی دارد، ب خن

همچنیــن بــه علــت ویژگی هــا و خصوصیــات کــودکان، طنزپــردازی بــرای آن هــا در 

ــردازی در  ــوارتر و طنزپ ــب دش ــه مرات ــری ب ــاالن  ام ــرای بزرگس ــردازی ب ــا طنزپ ــه ب مقایس

ــناخت  ــه ش ــاز ب ــا نی ــه ب ــد ک ــراه می باش ــی هم ــا و تنگناهای ــا محدودیت ه ــه  ب ــن عرص ای

مولفه هــای روانشناســانه و تکنیکــی همــراه اســت.

ــز  ــگارش طن ــه ن ــگارش کمــدی«، بخشــی را ب ــوان »ن ــا عن ــاب خــود ب ــی روش در کت جن

بــرای کــودکان اختصــاص داده اســت. او دربــاره ویژگی هــای کلــی طنزپــردازی بــرای 

کــودکان، می نویســد: »در زندگــی روزمــره، همــواره بــه کــودکان گفتــه می شــود کــه دنیــا 

ــف  ــاری کــه مخال ــد. بدیــن ترتیــب هــر رفت ــار کنن ــه بایــد رفت ــه اســت و آنهــا چگون چگون

جریــان عــادی زندگــی باشــد، ســبب ناهماهنگــی می شــود و طنزآمیــز خواهــد بــود؛ اشــیاء 

ــک  ــا مضح ــاده ی ــای س ــاز، و حماقت ه ــلوغ و دردسرس ــب، ش ــب و غری ــای عجی و آدم ه
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ــمت  ــه س ــرش ب ــکوی پ ــوان س ــی به عن ــد، همگ ــول رخ می دهن ــار معم ــاف انتظ ــه خ ک

به کارگیــری تخیلــی طنــز مناســب کــودکان، محســوب می شــوند. تعاریــف ابلهانــه، جنــاس، 

ــا  ــی ب ــا، لطیفه های ــن مســخره کتاب ه ــه و عناوی ــدون نظــم و قافی چیســتان، ترانه هــای ب

مضمــون اگــه گفتــی... و همــه انــواع بــازی بــا کلمــات، بــه منظــور به کارگیــری در طنــز بــرای 

ــتند« )روش، 1385: 254(.  ــب هس ــودکان، مناس ک

ــودکان  ــرای ک ــردازی ب ــن عناصــر طنزپ ــه مهم تری ــن اختصــار، ب ــی روش در عی ــار جن گفت

ــای  ــی ه ــناخت ویژگ ــز  ش ــر چی ــش از ه ــوا و بی ــگردها، محت ــون و ش ــر فن ــاره دارد و ب اش

ذهنــی و روانــی کــودک، تاکیــد دارد. طنــز کــودک، بــه دليــل شــرايط خــاص ســني و ذهنــي 

مخاطبانــش، عــاوه بــر اصــول کلــي مطــرح در توليــد آثــار طنــز، بــا در نظــر داشــتن مخاطب 

خــاص و ميــزان درک و شــناخت کــودک، داراي ويژگي هــا و مختصاتــي اســت.  بــرای 

بررســی طنــز کــودک و دریافــت مولفه هــا و عناصــر آن،  ایــن ویژگی هــا را می تــوان در ســه 

دســته: اول ویژگی هــای عمومــی، کــه برخاســته از خصوصیــات روانــی کــودک و شــناخت 

ــز،  دنیــای ذهنــی اوســت؛ دوم شــگردها و شــیوه های طنزپــردازی؛ و ســوم نحــوه ارائــه طن

ــرد. ــیم بندی ک ــاختارها تقس ــا و س ــی قالب ه یعن

 اگرچــه مطالعــات پراکنــده در خصــوص طنــز کــودک، بیشــتر بــه تعریــف شــوخ طبعی 

و شــناخت فضــای ذهنــی و درک کــودک از طنــز، محــدود شــده اســت؛ امــا دســته ای دیگــر 

از  پژوهش هــا، متوجــه نحــوه ارائــه طنــز متناســب بــا درک کــودک می باشــند. بــر همیــن 

اســاس در برخــی از ایــن منابــع بــرای بررســی طنــز در داســتان ها یــا اشــعار طنــز کــودکان بــا 

تقســیم بندی متــن بــه فــرم و محتــوا، بــه بررســی مولفه هــای طنــز کودکانــه پرداختــه شــده 

اســت. در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت فــارغ از ســاختار و قالــب اثــر طنــز، خصوصیــات و 

ویژگی هــای طنزپــردازی بــه طــور عــام بــرای مخاطــب کــودک در رســانه، مدنظــر قــرار گرفتــه 

و عناصــر اصلــی آن بررســی گــردد.

طنز در تلویزیون

ــه  ــه رســانه ب ــی تجرب ــق، از ابعــاد هیجان ــی، تعلیــق و مدیریــت ُخل ــار همدل ــز در کن طن

شــمار مــی رود. اگــر در همدلــی، هــم ذات  پنــداری بــا شــخصیت های برنامه هــای تلویزیونــی 

ــارات  ــات و انتظ ــک هیجان ــا تحری ــق، ب ــود و  در تعلی ــاگر می ش ــی تماش ــب همراه موج

ــت  ــوند و در مدیری ــویق می ش ــی تش ــای تلویزیون ــری برنامه ه ــه پیگی ــا ب ــدگان، آن ه بینن
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ــق، تســکین دادن بدخلقــی و ایجــاد خــوش خلقــی در بیننــده، مدنظــر قــرار می گیــرد؛  خل

ــردن  ــال ک ــه دنب ــد ب ــاگر را عاقه من ــه تماش ــت ک ــردن اس ــذت ب ــاس ل ــن احس ــز، ای در طن

ــع  ــا 111(. درواق ــس، 1390: 105 ت ــد )هری ــز می کن ــی طن ــای تلویزیون ــای برنامه ه و تماش

ــه  ــذت اســت کــه از تجرب ــه بســیار متــداول اســتفاده از رســانه های گروهــی، ل »یــک جنب

ــون، از عناصــر  ــز در تلویزی ــان: 107(. طن ــد« )هم ــه دســت می آی ــده دار ب ــک موضــوع خن ی

جذابیــت برنامه هــای تلویزیونــی بــه شــمار مــی رود و در جلــب توجــه بیننــده تاثیــر مضاعفی 

دارد. از ســوی دیگــر طنــز بــا ساختارشــکنی کــه در ســطوح تصویــر و کام بــه همــراه دارد، 

تلفیقــی از پاســخ های روانــی مخاطبــان را بــه دنبــال دارد؛ کــه بــه نظــر تاثیــرات رســانه ای 

ــدی  ــه نیرومن ــون، مجموع ــداری و شــنیداری تلویزی ــد. قابلیت هــای دی ــدان می کن را دوچن

از امــکان شــوخی را در اختیــار طنزپــردازان قــرار می دهــد. بــا ایــن وجــود به کارگیــری طنــز و 

شــوخ طبعی در رســانه تابــع عوامــل مختلفــی اســت و درک طنــز در برنامه هــای تلویزیونــی، 

ــع تفاوت هــای فرهنگــی و فــردی تماشــاگران اســت.  ــز تاب نی

تولیــدات رســانه ای،  و دیگــر  فیلم هــا  یــا  تلویزیونــی  برنامه هــای  در  نیــز  گاهــی 

ــر  ــه بناب ــود، ک ــتفاده می ش ــردازی اس ــر در طنزپ ــای دیگ ــب از رویکرده ــذب مخاط ــرای ج ب

ــی  ــای فرهنگ ــع زمینه ه ــاوت و تاب ــه ای متف ــط و جامع ــر محی ــی در ه ــاخصه های فرهنگ ش

ــت.   ــز اس ــوای طن ــد محت تولی

طنز در برنامه های کودک 

ــا  ــب ب ــف و متناس ــف تعري ــطوح مختل ــون، در س ــودک تلويزي ــاي ک ــز در برنامه ه طن

ــز مي توانــد در هــر يــک  ــه کار گرفته مي شــوند. عنصــر طن ــواع آن ب نــوع و قالــب برنامــه، ان

ــد موســيقي و عناصــر  ــد؛ عناصــر شــنيداري، مانن از اجــزاي زيباشناســانه برنامــه، ظهــور ياب

ديــداري، ماننــد دکــور و صحنه آرايــي، همــه و همــه مي تواننــد کيفيتــي خنده ســاز و 

ــاي  ــر نقش ه ــری ايفاگ ــور، مج ــري  مح ــي مج ــاي ترکيب ــا در برنامه ه ــد. مث ــز بيابن طنزآمي

مختلــف مي شــود، کــه يکــي از آنهــا، شــخصيتي بامــزه و ســرگرم  کننــده بــراي کودکان اســت. 

ــب  ــراي جل ــت ب ــن اس ــد. ممک ــود را بنمايان ــرا، خ ــف اج ــاي مختل ــد در اليه ه ــز مي توان طن

توجــه کــودک و ايجــاد خنــده بــا ظاهــري مضحــک در برنامــه حضــور يابــد؛ عينک هايــي بــا 

ــا رنگ هايــي شــاد و  ــد، لباس هايــي ب ــه چشــم بزن ــزرگ و شــکل هايي بامــزه ب قاب هایــي ب

گــرم و يــا طر ح هايــي فانتــزي بپوشــد، کــه  عــدم تجانــس را بــه نمايــش مي گذارنــد. مثــاً 
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ــی،  ــای تلویزیون ــری در برنامه ه ــانگان  ظاه ــتند. نش ــزرگ هس ــيار ب ــا بس ــک ي ــيار کوچ بس

ــش  ــد، نمای ــش می گذارن ــه نمای ــتر ب ــز بیش ــای طن ــود را در برنامه ه ــده خ ــای عم کارکرده

ــد  ــاده می کن ــز آم ــای طنزآمی ــه دنی ــرای ورود ب ــودک را ب ــی ک ــه ذهن ــزی، زمین ــای فانت فض

ــازی را در کــودک فراهــم می ســازد. اصــوال  ــرای خندیــدن و ب و از قبــل زمینــه روانــی الزم ب

میــل کــودک بــه بــازی، ایجــاب می کنــد تــا هــر حضــوری در برنامه هــای کــودک در جهــت 

تحقــق بخشــیدن بــه ایــن میــل باشــد و ســمت و ســوی برنامــه، فضــای کلــی، نشــانگان 

جــاری در صحنــه و کام بــه کار گرفتــه نیــز به گونــه ای باشــند، کــه بــا فضــای ذهنــی کــودک 

ــز کــودک در  کــه تخیــل و فانتــزی از شــاخصه های آن اســت، منطبــق باشــند. بنابرایــن طن

ــه  ــی می شــود ک ــون، دارای ویژگی های ــر خصوصیــت ماهــوی رســانه تلویزی ــون، بناب تلویزی

ــات  ــودک، خصوصی ــد ک ــی  و رش ــای روان ــناختی: ویژگی ه ــث ش ــه رأس مثل ــده از س برآم

ــز اســت.   ماهــوی رســانه و ویژگی هــای طن

ــی  ــز، پیشــینه غن ــون، بیــش از هــر چی ــز کــودک در تلویزی ــام برنامه هــای طن ــع اله منب

نمایشــی کمــدی  و تجربــه به کارگیــری طنــز در ســایر رســانه های مربــوط بــه کــودک اســت. 

از ایــن رو تلویزیــون و قابلیــت تصویــری بــودن آن ایــن امــکان را در اختیــار طنزپــردازان قــرار 

ــز ادبــی، تصویــری و  ــز و تجربه هــای طن ــر شــگردهای نمایشــی طن ــا تکیــه ب ــا ب می دهــد، ت

ــد.   ــه تجربه هــای متعــدد بزنن ــرای کــودکان، دســت ب ــری  در قالب هــای برنامه ســازی ب هن

ویژگی های طنز در برنامه های کودک

مخاطب کودک  و ارتباط با او . 	

مخاطــب کــودک و ویژگی هــای روانــی او نقشــی تعیین کننــده در طنــز تلویزیونــی ایفــا 

ــودکان  ــت. ک ــا اوس ــاط ب ــوع ارتب ــودک موض ــا ک ــاط ب ــئله در ارتب ــتین مس ــد. نخس می کنن

ــازی، جنــب و جــوش و حرکــت  ــه ب ــه علــت طبیعــت رهــا و آزاد خــود بیشــتر متمایــل ب ب

ــون  ــد.  در تلویزی ــتفاده می کنن ــرگرمی  اس ــادی و س ــرای ش ــی ب ــر فرصت ــتند و  از ه هس

ــاط دوســویه در  ــدد ارتب ــه م ــودک ب ــه ک ــه ک ــرح صحن برخــاف نمایش هــای کمــدی و مف

ــذوب  ــی مج ــد به راحت ــر می رس ــه ثم ــرا  ب ــروه اج ــوی گ ــی از س ــا ترفندهای ــه ب ــش ک نمای

حــرکات و رفتــار بازیگــران روی صحنــه می شــود، ارتبــاط بــا او واجــد پیچیدگی هایــی اســت 

ــون  ــی تلویزی ــای ذات ــویه از ویژگی ه ــک س ــاط ی ــزد. ارتب ــانه برمی خی ــت رس ــه از ماهی ک

ــه اراده  ــام، ب ــت پی ــرای دریاف ــه، ب ــورد عاق ــان م ــاب زم ــه انتخ ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
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ــود  ــول وج ــرایط معم ــورد، در ش ــت بازخ ــكان دریاف ــه ام ــه ك ــت؛ همان گون ــب نیس مخاط

ــه انجــام می رســد. ازایــن رو،  ــا کــودک در دو فضــای متفــاوت ب ــاط ب نــدارد. بنابرایــن، ارتب

برحســب تجربــه تــاش می شــود کــه در برنامه هــای طنــز کــودک بــرای جلــب توجــه کــودک 

و حفــظ موقعیــت، کــودک مســتقیم مــورد خطــاب قــرار گیــرد. 

ــز  ــز کــودک درصورتی کــه ویژگی هــای عمومــی و اختصاصــی طن درمــورد برنامه هــای طن

کــودک مــورد توجــه قــرار گرفتــه باشــد، امــر ارتبــاط بــا مخاطــب کــودک تســهیل می گــردد. 

ــودک و  ــات ک ــا تجربی ــوع ب ــودن موض ــب ب ــودک، متناس ــب درک ک ــان مناس ــاب زب انتخ

ــد در برنامه ســازی  ــی کــودک از ویژگی هــای عمومــی هســتند، کــه بای رعایــت فضــای ذهن

طنــز کــودک بــه منظــور ارتبــاط بهتــر بــا مخاطــب کــودک مــورد توجــه قــرار گیرنــد.  تخیــل، 

خاقیــت، جــان دار پنــداری، وانمــود ســازی )کــودک بــا عمــل وانمودســازی بــه تخیــل خــود 

جــان می بخشــد و بــا آن زندگــی می کنــد(  و فانتزی)فانتــزی ویژگــی دنیــای کودکانــه اســت 

ــه ای از  ــه مجموع ــت ک ــه اس ــای کودکان ــف دنی ــرای توصی ــت ب ــن صف ــر گویاتری ــه نظ و ب

شناســه های جهــان ذهنــی کــودک را در بــردارد(، شــاخصه هایی هســتند کــه فضــای ذهنــی 

ــر می کشــند. ــه تصوی کــودک را ب

کاربرد طنز در عناصر ساختاری . 	

ــا  ــع  ارزیابی هــای زیب ــز کــودک، تاب بررســی عناصــر و اجــزای ســاختار در برنامه هــای طن

ــوص  ــلوته1 )2006( درخص ــک اش ــات ِال ــت. تحقیق ــی اس ــای تلویزیون ــناختی برنامه ه ش

تکنیک هــای طنــز در برنامه هــای تلویزیونــی طنــز کــودک، بــه نوعــی پاســخ بــه ایــن ســوال 

ــه کار  ــی ب ــه تلویزیون ــک برنام ــف ی ــای مختل ــه در الیه ه ــز چگون ــه، »طن ــت ک ــزرگ اس ب

ــد؟«،  ــز کدامن گرفتــه می شــود و عناصــر ابتدایــی، در ســاخت و کارهــای ارتباطــات طنزآمی

ــد،  ــتفاده می کنن ــی اس ــتراتژی های خاص ــه از اس ــون آگاهان ــدگان تلویزی ــع تولید کنن درواق

ــه  ــبت ب ــش نس ــه، واکن ــای برنام ــگام تماش ــد. هن ــده وادارن ــه خن ــود را ب ــان خ ــا مخاطب ت

برنامــه کامــا بــه مخاطبــان بســتگی دارد؛ این کــه درگیــر کمــدی شــوند یــا بخش هایــی از 

برنامــه یــا کل آن را نپســندند. ِالــک اشــلوته در گــزارش خــود بــه بررســی عناصــر ابتدایــی 

اســتراتژی های ارتباطــات طنزآمیــز پرداختــه اســت. از نظــر او عناصــر کمیــک، نــکات اصلــی 

ــاد  ــانه ای ایج ــن رس ــف مت ــطوح مختل ــر در س ــن عناص ــتند. ای ــز هس ــات طنزآمی در ارتباط

Elke Schlote  .1، دانشــجوی دکترا در رشــته ادبیات و زبانشناســی آلمانی،زیســت شناســی، و آموزش از دانشــگاه 
کونســتانز، ویراســتار علمــی و مدیــر پــروژه در IZI، مونیــخ آلمان اســت.
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)Schlote, 2006(.می شــوند و می تواننــد روی هم دیگــر قــرار گیرنــد

ــده و  ــت ش ــوای دریاف ــن محت ــاف بی ــطه اخت ــی( به واس ــه ادراک طنز)ذهن ــا ک از آنج

انتظــارات حاصــل از تجربیــات خــود شــخص ایجــاد می شــود، معیــار اشــلوته بــرای تعییــن 

عناصــر کمیــک، خنــده دار بــودن بالقــوه  یــک عنصــر از لحــاظ عــدم تجانــس اســت. رویکــرد 

او بــه مقولــه طنــز، نــه فقــط از منظــِر دریافــت، کــه از لحــاظ خــود متــن کــه موجبــات ارتبــاط 

ــد. ــز می باش ــد، نی ــم می کن ــز را فراه طنزآمی

عناصــر کمیــک را می تــوان براســاس ســطوح مختلــِف پیچیدگــِی متــن طنزآمیــز، 

ــن  ــد.  ابتدایی تری ــدو رخ نمی دهن ــل و دو ب ــورت متقاب ــا به ص ــرا تنه ــرد؛ زی ــدی ک گروه بن

ســطِح عــدم تجانــس، ســطح زیبایــی  شــناختی اســت، کــه می توانــد مســتقیما از طریــق 

تصویــر یــا صدایــی واقعــی کــه در پــی آن عملــی خنــده دار در یــک صحنــه کوتــاه می آیــد 

درک شــود. مرحلــه بعــد، ســطح زبانــی، بازی هــای کامــی یــا جــوک در یــک جملــه یــا گــپ 

کوتــاه اســت. ســطح روایــت معمــوال شــامل چنــد صحنــه متصــل بهــم اســت کــه در آن، 

شــخصیت ها در ارتبــاط بــا یکدیگــر نشــان داده می شــوند. دو ســطح دیگــر، بــه ترتیــب بــا 

شــخصیت و ارتباطــات بینامتنــی ســر و کار دارنــد. )همــان(

سطح 	: زیبایی شناسی    

ــا شناســی در شــناخت فــرم و تحلیــل  تعــادل و تقــارن اغلــب از مهم تریــن عناصــر زیب

آن بــه شــمار می رونــد. قاعده منــدی و پیــروی از چارچوب هــای بصــری و شــنیداری اصــول 

زیباشناســانه را در امــر تولیــد برنامــه بــه ویــژه در رســانه های دیــداری تبییــن می ســازند، از 

ایــن رو آشــنازدایی از عناصــر بصــری و شــنیداری در الیه هــای مختلــف ســاختار یــک اثــر و 

انحــراف از هنجارهــا می توانــد بــه بــروز و ظهــور شــوخ طبعی و طنــز منجــر شــود. )همــان( 

عناصــر کمیــک در ســطح زیبایــی شــناختی عبارتنــد از: 

تاثیرات تکنیکی مانند دوربین فیش آی ، اسلوموشن؛  •

صــدا یــا موســیقی پس زمینــه، صداهــای کمیــک، نــت هــای کمیــک، خنــده ضبــط   •

شــده؛

آواهــا یــا صداهــای کمیــک، ماننــد صــدای ناقــوس هنــگام ضربــه بــه ســر یــک   •

شــخصیت؛
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حرکات اغراق شده؛  •

ــگ  ــان در پلن ــه طوف ــدن زن، ب ــل ش ــد تبدی ــر، مانن ــت ظاه ــکل موق ــر ش تغیی  •

صورتــی؛

ــاد  ــک نم ــای کوچ ــش قلب ه ــد نمای ــده دار، مانن ــدای خن ــا بی ص ــری ی ــز بص •  طن

عاشــق شــدن؛  

تصویری تماشایی مانند یک انفجار یا شیرین کاری؛  •

سطح 	: عمل

ــن واحــد  ــز به واســطه انحــراف از اســتاندارد در کوچکتری ــده و طن در ســطح عمــل، خن

عمــل، ایجــاد مــی شــوند. معمــوال، ایــن عمــل صحنــه ای کوتــاه بــا مــدت زمــان چنــد ثانیــه 

ــر رابطــه بیــن موضوعــات مختلــف اســت. )همان(عناصــر  اســت. خنــده در اینجــا مبتنــی ب

کمیــک مرتبــط عبارتنــد از: 

ــد دروغ نیســت؛  ــی خــاف تجربیــات روزمــره مــا، هرچن ــد و غیرمعقــول: عمل چرن  •

ــی  ــد، ب ــگاه می دون ــک پرت ــه ی ــد از لب ــافتی را بع ــه مس ــی ک ــخصیت های کارتون ــد ش مانن

ــد. ــقوط کنن ــه س ــه بافاصل آن ک

اغــراق: عمــل نمایش داده شــده، بوضــوح بیشــتر یــا کمتــر از حــد واقعــی؛  ماننــد   •

شــخصیت کارتونــی کــه آرزوی گرفتــن یــک ماهــی بــزرگ بــا چــوب ماهیگیــری دارد، ناگهــان 

ــد. ــکار می کن ــگ ش ــدازه نهن ــه ان ــی ب ــک ماه ی

شــوخی مــن درآوردی: عملــی ســرگرم کننــده، امــا بی معنــا؛ ماننــد گرومیــت ســگه   •

در واالس و گرومیــت کــه بجــای گلولــه، بــا تفنگــش فرنــی شــلیک می کنــد.

حــوادث ناگــوار کوچــک در یــک صحنــه اســلپ  اســتیک؛ ماننــد برنامه هــای   •

ــد. ــان می دهن ــی را نش ــوادث جزی ــه ح ــوط  ب ــای مرب ــی از ویدیوه ــه منتخب ــی ک تلویزیون

موضوعات شاد برای کودکان؛  •

طنــز بی نزاکــت یــا طنــز توالتــی، نمایــش بخش هــای تناســلی بــدن، آروغ زدن، بــاد   •

شــکم ، اســتفراغ کــردن و غیــره؛ بطــور مثــال بــاب اســفنجی لبــاس زیــرش را پــاره می کنــد 

ــد. ــاد شــکم می دهن ــدن صــدای ب ــگام ترکی ــه هن ــد ک ــی را می ترکان ــاب هــای صابون ــا حب ی
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سطح 3: زبان، بازی با کلمات، جوک

ــا  ــه ی ــک جمل ــکل ی ــه ش ــوال ب ــه معم ــت؛ ک ــار اس ــر گفت ــی ب ــار، مبتن ــراف از هنج انح

بخشــی کوتــاه از کام رخ می دهــد. معمــوال، چیــزی بطــور متفــاوت بیــان می شــود و ایــن 

ــد از: ــار، عبارتن ــر گفت ــی ب ــک مبتن ــده می کند.)همــان( عناصــر کمی ــاوت ایجــاد خن تف

تکرار کلمات یکسان.  •

واج آرایی.  •

ابهام و دومعنایی.  •

بیــان کــردن چیــزی بــه معنــای واقعــی آن؛ مثــا صــدای انســانِی شــخصیت واالس   •

ــو رو  ــا ت ــد:» اون ــه گرومیــت) شــریک ســگ خــود( می گوی ــدان ب ــرار موفــق از زن بعــد از ف

ــگ!«. ــه س ــه ی ــد- مث ــکار می کنن ش

اســتعمال غلــط کلمــه، اســتعاره نامعقــول؛ بطــور مثــال بــاب اســفنجی: »چــه روز   •

ــه  ــوش ماهی هــا چهچــه می زنند)ب ــی! خورشــید می درخشــد، آب شــفاف اســت، و گ خوب

جــای پرســتوها(.«

جــوک؛  یــک شــخصیت یــا مجــری جوکــی تعریــف می کنــد؛ مثــا روایتــی کوتــاه،   •

ــت. ــب اس ــارات مخاط ــا انتظ ــق ب ــوال مطاب ــه معم ــاه بیتی ک ــا ش ب

وارونه گویــی؛ شــخصیتی چیــزی را می گویــد کــه بــه معنــای مخالــف آن اســت، و   •

بــرای همــه روشــن اســت کــه خــاف آن صحیــح اســت، بطــور مثــال اســکوید وارد دایمــا در 

برخــورد بــا بــاب اســفنجی و پاتریــک از وارونه گویــی اســتفاده می کنــد، گرچــه آنهــا هرگــز 

ــوند. ــای آن نمی ش ــه معن متوج

سطح 4: روایت

طنــز موقعیــت بــه ایــن معنــا کــه در ســطح روایــی، طنــز در جریــان صحنه هــای متوالــی 

بوجــود می آیــد کــه اشــیا یــا شــخصیت ها را بــه یــک رابطــه یــا موقعیــت ربــط می دهــد. 

عناصــر کمیــک محتمــل عبارتنــد از: 

شــوخی های عملــی، در قالــب اذیــت کــردن عمــدی؛ تــام و جــری یــک مثــال بــارز   •

ــت. ــورد اس ــن م در ای
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ــاص را  ــی خ ــل، عمل ــای قب ــتنباط از صحنه ه ــا اس ــده؛ ب ــارات بینن ــا انتظ ــازی ب ب  •

پیــش بینــی می کنــد. او منتظــر رویــدادی خــاص اســت؛ اگــر رویــداد مــورد انتظــار اتفــاق 

ــا انتظــارات نداشــته  ــده دار اســت. امــا اگــر رویــداد کنونــی هیــچ ارتباطــی ب بیفتــد، خن

ــی  ــی، زن ــه دار پلنــگ صورت ــر باشــد. در انیمیشــن دنبال ــد خنده دارت باشــد، حتــی مــی توان

ــگ  ــی رود پلن ــار م ــد و انتظ ــر می کن ــی حف ــی گودال ــگ صورت ــن پلن ــه دام انداخت ــرای ب ب

ــودش  ــه خ ــوض، زن در تل ــد. در ع ــاق نمی افت ــن اتف ــا ای ــد، ام ــل آن بیفت ــی داخ صورت

ــت. ــز هس ــک نی ــدی کمی ــر بع ــرای عنص ــی ب ــال خوب ــه مث ــن صحن ــد. ای می افت

برقــراری عدالــت؛ زدی ضربتــی، ضربتــی نــوش کــن! شــخصیتی بیگنــاه، موقعیــت   •

ناگــواری را تجربــه می کنــد؛ ولــی ناگهــان راه گریــزی پیــدا می شــود، یــا شــخصیت بــدی کــه 

تلــه کار گذاشــته بــود، تنبیــه می گــردد. عدالــت برقــرار می شــود، زیــرا شــخصیت »خــوب« 

ــروز می شــود. ــای داســتان پی در انته

ــا شــخصی  ــب؛ یــک قهرمــان کوچــک، مافــوق مقامــات ی ــا سلســله مرات ــازی ب ب  •

قویتــر از خــود را بــه مبــارزه می طلبــد. 

شکســت یــک نقشــه؛ از دیــدگاه شــخصیت اصلــی نمایــش کــه نقشــه را طــرح   •

ریــزی کــرده، طــرح شکســت می خــورد. 

سطح 5: شخصیت

ــری  ــود ظاه ــث می ش ــه باع ــد ک ــان می ده ــی را نش ــک، تضادهای ــخصیت کمی ــک ش ی

بســیار خنــده دار داشــته باشــد یــا خنــده دار رفتــار کنــد؛  مثــا بــاب اســفنجی شــلوارمکعبی. 

شــخصیت های کمیــک معمــوال بــه شــکلی اغراق آمیــز طراحــی مــی شــوند. عــاوه بــر ایــن، 

ــمِی  ــا جس ــخصیتی ی ــای ش ــا ویژگی ه ــی ب ــخصیت اصل ــا دو ش ــک غالب ــای کمی برنامه ه

متضــاد را بــه تصویــر می کشــند، ماننــد تــام و جــری، کــه جرقــه شــوخی از مواجهــه ایــن 

ــد.  ــود می آی دو بوج

ــر  ــای »ظاه ــته بندی ه ــه در دس ــور جداگان ــد بط ــخصیت، بای ــک ش ــِک ی ــر کمی عناص

فیزیکــی«، »رفتــار«، »ویژگی هــای شــخصیتی« و »درگیری هــای نمایشــی« بــه تفصیــل 

ــوند. ــرح داده ش ش



115

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

ویژگی ها و مفاهیم طنز برای مخاطب کودک در رسانه 

سطح 6: بینامتنیت

ــه منظــور  ــی رســانه ای و دیگــر عناصــر برنامه هــا ب دســتمایه قــرار دادن مفاهیــم، معان

هجــو و طعنــه ماننــد هجــو ژانرهــا، از مشــخص ترین ویژگــی بینامتنیــت در طنــز بــه شــمار 

ــی  ــطوِح گونه شناس ــدام از س ــر ک ــا ه ــط ب ــد مرتب ــت می توان ــع بینامتنی ــد. در واق می رون

بــوده و در ســطوح مختلــف زیبایــی شــناختی، عمــل، زبــان، پرداخــت شــخصیت یــا روایــت 

رخ دهــد.  

ــف در یــک ســکانس،  ــی رخ دادن همزمــان عناصــر کمیــک، در ســطوح مختل بطــور کل

می توانــد موجــب تقویــت همدیگــر شــده و طنــز کلــی را افزایــش دهــد. عــاوه بــر ایــن، 

عناصــر کمیــک در ســطوح مختلــف، چارچوبــی طنزآمیــز از برنامــه ارائــه می کننــد، کــه بــه 

ــت.  ــول اس ــا و معق ــز بج ــده و طنزآمی ــای خن ــه واکنش ه ــد ک ــان می ده ــب اطمین مخاط

)همــان(

اهداف، کارکردها و کاربردهای طنز در برنامه های کودک. 3

اهــداف، کارکردهــا و کاربردهــای طنــز در برنامه هــای کــودک، تابــع اهــداف و کاربردهــای 

طنــز در ســایر رسانه هاســت. در تلویزیــون اهــداف آموزشــی مهم تریــن کاربــرد طنــز شــناخته 

می شــود.  بــه طــوری کــه پژوهشــگران برنامه هــای تلویزیونــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 

در صورتی کــه تلویزیــون قصــد آمــوزش داشــته باشــد، بایســتی توجــه کــودک را  مدتــی 

ــه  ــا ب ــد. بن ــه هــدف آموزشــی اش دســت یاب ــد ب ــا بتوان ــد، ت ــب کن ــه خــود جل ــی ب طوالن

ــر ویژگی هــای صــوری لذتبخــش مثــل  نوشــته های میــرون و همکارانــش )2001( »عــاوه ب

موســیقی پرانــرژی و صداهــای نشــاط برانگیــز، محتــوا نیــز می توانــد از طریــق ویژگی هــای 

.)lyon,2006(»ســرگرم کننده از جملــه طنــز، باعــث جلــب توجــه شــود

 در طنــز مســئله اصلــی خندانــدن نیســت. طنــز ابزار بیان اندیشــه اســت و خنــده اهرمی 

ــای  ــون و برنامه ه ــن رو در تلویزی ــز. از ای ــای طن ــت درآوردن کارکرده ــه حرک ــرای ب ــت ب اس

کــودک، عنصــر طنــز حضــوری دائمــی داشــته و نــه فقــط در جلــب توجــه کــودک ، ســرگرم 

ــت  ــد جه ــزاری قدرتمن ــه اب ــه به مثاب ــش دارد، بلک ــه او نق ــذت ب ــیدن ل ــاختن و بخش س

خودشناســی او و مناســباتش بــا جهــان پیرامــون، حائــز اهمیــت اســت. ازایــن رو ، باتوجــه 

بــه آنچــه تاکنــون بیــان شــد مهمتریــن اهــداف و کارکردهــای طنــز کــه مــی تــوان در هــر 

ــرار داد،  ــال کــرد و مــورد توجــه ق ــژه تولیــدات رســانه ای دنب ــا کــودک ، به وی ــط ب ــر مرتب اث
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ازجملــه مــوارد زیــر اســت:

	-3. نقش آموزشی طنز

در بحــث از آمــوزش  محــور بــودن طنــز کــودک، مي تــوان جنبه هــاي مختلفــي را 

ــي و  ــط اجتماع ــي رواب ــول ابتداي ــت؛ از اص ــر گرف ــوزد، در نظ ــت بيام ــودک مي بايس ــه ک ک

رفتارهــاي پســنديده و نســبت هاي فاميلــي و نــوع ارتباطــات، تــا حقــوق اوليــه؛ هــر يــک 

ــد.  ــوم را دارن ــال مفه ــرح و انتق ــت ط ــز، قابلي ــوب طن ــه در چهارچ ــتند ک ــي هس موضوعات

البتــه بــه خاطــر ايــن کــه در بحــث از ادبيــات و هنــر کــودک، بحــث آمــوزش محــور بــودن 

آن همــواره موردتوجــه اســت، بايــد دقــت شــود کــه تأکيــد بيــش از حــد بــر آن، مي توانــد 

موجــب دلزدگــي کــودک، از اثــر طنــز شــود. بهتريــن شــيوه بهره گيــري طنزپــرداز از ظرايــف 

و ترفندهــاي خــاص، بــراي بيــان مباحــث آمــوزش موردنظــر خــود اســت. 

آشــنايي بــا متــون طنــز ، در دوران کودکــي، موجــب شــکوفايي شــوخ طبعي و گرايــش 

بــه زبــان طنــز در محــاورات و روابــط اجتماعــي در بزرگســالي خواهــد شــد. نتايــج تحقيقــات 

نشــان مي دهــد و آنچنــان کــه پیــش از ایــن گفتیــم شــوخ طبعي ســالم در افــراد در نهايــت 

ــا شــرايط اســتراس زا خواهــد  ــاق ب ــز انطب ــر و ني ــط اجتماعــي و عاطفــي بهت ــه رواب منجــر ب

ــاي کل  ــز، کــه عمومــًا در بخــش پايانــي آن جــاي دارد و موجــب درک معن ــه طن شــد. ضرب

ــه مــرز هيجــان مي رســاند. ايــن هيجــان در جهــت رشــد و  ــز مي شــود، کــودک را ب اثــر طن

ــر اســت و تفکــر خــاق کــودکان را در مســير  ــي او بســيار موث شــکوفايي قدرت هــاي درون

ــرار مي دهــد )رشــيدي، 1391: 57(. رشــد ق

	-3. برانگیختن تفکر

برانگیختــن تفکــر در کنــار لــذت و ســرگرمی، دو هــدف عمــده طنــز بــه شــمار می رونــد. 

آثــار طنــز ایــن قابلیــت را دارنــد تــا مخاطــب، ضمــن لــذت و ســرگرمی بــه روابــط انســانی و 

محیــط پیرامــون خــود نگاهــی نــو داشته باشــد. طنــز، ایــن فرصــت را در اختیــار مخاطــب 

کــودک قــرار می دهــد، کــه به گونــه ای دیگــر، بــه مســائل و موضوعــات اطــراف خــود نــگاه 

کنــد و بــه درک جدیــدی از مناســبات و روابــط برســد. نتیجــه چنیــن دیدگاهــی برانگیختــن 

تفکــر و آمــاده کــردن ذهــن کــودک بــرای کســب مهارت هــای انتقــادی اســت. طنز، انســان را 

بــه تفکــر وامــی دارد و طنزپــرداز کــودک، بــا انتخــاب موضوع هــای مناســب بــرای کــودکان و 

بهره گیــری از شــگردهای طنزآفرینــی، آن هــا را چنــان ســاخته و پرداختــه می کنــد کــه کــودک 
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ــنده  ــاوت طنزپرداز)نویس ــگاه متف ــا ن ــه ب ــز و بی تجرب ــای طن ــای روایت ه ــه دنی ــازه  وارد ب ت

یــا شــاعر( بــه تفکــر واداشــته شــود. عــاوه بــر آن، آشــنایی بــا قالــب طنــز، بــه کــودک ایــن 

فرصــت را مــی دهــد تــا در آینــده نســبت بــه بســیاری از مســائل جامعــه بی تفــاوت نبــوده و 

از ایــن زبــان بــرای بیــان انتقــادات و نشــان دادن ناهنجاري هــای اجنمــاع اســتفاده نمایــد.

3-3. ايجاد لحظاتي شاد براي کودکان

ــان  ــد. روان شناس ــا می خندن ــر بزرگ تره ــودکان 30 براب ــد، ک ــت کرده ان ــا ثاب پژوهش ه

یکــی از نیازهــای معنــوی کــودکان را »بــازی، شــادی و نیاز بــه تغییــر« می داننــد. »یکنواختی، 

ــا  ــه م ــان ب ــا بازی هایش ــودکان ب ــل کننده. ک ــت، کس ــی یکنواخ ــت و زندگ ــالت آور اس کس

ــودک  ــند. ک ــتند، باش ــه هس ــز آنچ ــزی ج ــتند، چی ــتاق هس ــدر مش ــد، چق ــان می دهن نش

ــا خرگــوش اســت؛  ــاه، راســو ی ــم اســت و حتــی روب ــا  معل ــد  پــدر، مــادر ی وانمــود می کن

ــرای چنــد لحظــه هــم کــه شــده، تغییــری در آنچــه همیشــگی اســت،  چــون می خواهــد ب

بدهــد.

 هــدف همــه بازی هــای کودکانــه آن اســت کــه کــودک احســاس کنــد، دیگــر نگرانــی 

وجــود نــدارد و از هــر بایــی در امــان اســت و آن وقــت آزادانــه بخنــدد. در زندگــی پرهیجان 

ــردم  ــرای م ــین ب ــزار ماش ــین و اب ــه ماش ــی ک ــروصدا و گرفتاری های ــه س ــا هم ــروزی، ب ام

فراهــم آورده اســت، ارزش خندیــدن و شــاد کــردن، از همیشــه بیشــتر اســت. کســی کــه از 

شــوخ طبعی و نــه مســخرگی، بهــره ای دارد، انســان مفیدتــر و ســالم تری اســت ) حکیمــی و 

کامــوس، 1382: 177(. طنــز ایــن فرصــت را در اختیــار مخاطــب کــودک قــرار می دهــد، تــا 

بــی آن کــه در نقشــی فــرو رود لحظاتــی را بــا شــادی و نشــاط ســپری نمایــد و بــا غافلگیــری 

و شــگفت ســاختن او، بــه او لــذت درک و تفکــر ببخشــد. طنــز ایــن توانایــی را دارد، کــه 

ــر  ــه او در براب ضمــن خندانــدن و شــاد کــردن کــودک، تجربه هــای ذهنــی او را بیشــتر و  ب

غصــه هــا، نگرانــی هــا و تنهایی هایــش ایمنــی دهــد.

4-3. کاهش اضطراب و خشونت

مطالعــات نشــان داده اســت کــه طنــز مي توانــد بــا ايجــاد لحظــات شــاد و مفــرح بــراي 

کــودکان، موجــب کاهــش اضطــراب و پرخاشــگري در آنهــا شــود. 
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5-3. تقویت اعتماد به نفس

ــد  ــد و درمی یابن کــودکان از زمــان پیــش از دبســتان، کــه بازی هــای کامــی را می آموزن

کــه بــا گفتــن یــک جملــه یــا لطیفــه خنــده دار می تواننــد دوســتان، والدیــن یــا بزرگترهــا 

را بخندانــد، بــه موضوعــات خنــده دار و طنــز عاقمنــد می شــوند. هنگامــی کــه کــودک در 

میــان جمــع دوســتان یــا والدیــن مطلــب خنــده داری را بیــان می کنــد و همــه بــه گفتــه او 

می خندنــد، احســاس اعتمــاد بــه نفــس در او تقویــت می شــود. عــاوه بــر ایــن، کــودکان 

ــه  ــورد توج ــب م ــد، اغل ــاد می کنن ــران ایج ــرای دیگ ــادی را ب ــات ش ــه لحظ ــوخ طبعی ک ش

ــا  ــه اینه ــوند و هم ــه می ش ــع پذیرفت ــتر در جم ــد و بیش ــرار می گیرن ــاالن ق ــروه همس گ

ــه نفــس در کــودکان می گردد)همــان(. موجــب افزایــش اعتمــاد ب

6-3. رشد روابط اجتماعی در کودکان

همان طــور کــه گفتــه شــد، شــوخ طبعی موجــب پذیــرش کــودکان در گــروه همســاالن 

می شــود. بــه همیــن دلیــل روابــط اجتماعــی انــان گســترش می یابــد. »آشــنایی بــا متــون 

طنــز در دوران کودکــی، موجــب شــکوفایی شــوخ طبعی و گرایــش بــه زبــان طنــز در محــاورات 

و روابــط اجتماعــی، در بزرگســالی خواهــد شــد. نتایــج تحقیقــات تشــان می دهــد، 

شــوخ طبعی ســالم در افــراد، در نهایــت منجــر بــه روابــط اجتماعــی و عاطفــی بهتــر و نیــز 

ــز  ــن طن ــدی، 1391( همچنی ــیدی و معتم ــد شد.«) رش ــترس زا خواه ــرایط اس ــا ش ــاق ب انطب

می توانــد بــه کــودکان بیامــوزد، چگونــه می تــوان مشــکات را در فضایــی شــاد بیــان کــرد 

ــور نکــرده و ژرف اندیــش  ــار پدیــده هــا عب ــی تفــاوت از کن و نیــز خواهــد آموخــت کــه ب

باشــد.

  محتوا و موضوع در طنز کودک4. 

ــد حتــی مســائل پیچیــده را  ــز کــودک، کــودکان قادرن از نظــر برخــی از نویســندگان طن

ــی  ــای ذهن ــد و اندازه ه ــا و در ح ــه معیاره ــه ب ــا توج ــی و.. ب ــفه، هستی شناس ــل فلس مث

خــود بفهمنــد. کــودکان بــا تجربــه بــه ظاهــر محدودشــان، بســیاری از مســائل پیچیــده را 

درک می کننــد  و طنزپــرداز می توانــد بــا در نظــر گرفتــن ســطح درک شــناختی کــودک، هــر 

موضوعــی را انتخــاب و بــرای کــودکان دســت بــه کار خلــق طنــز بزنــد. اگرچــه وجــود آثــار 

ادبــی کــودک، ماننــد »شــازده کوچولــو« یــا »آلیــس در ســرزمین عجایــب« تــا حــدودی بــر 

ایــن دیــدگاه  صحــه می گذارنــد، امــا بــه نظــر می رســد کــه  بــراي محتــوا، »تأکيــد بــر قابــل 
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فهــم بــودن مفاهيــم و مضاميــن بــراي گــروه ســني کــودک اســت. طبيعــي اســت کــه بــا در 

نظــر گرفتــن ايــن مــورد، حــوزه اختيــارات طنزنويــس محدودتــر شــده و چهارچوبــي بــراي 

مفاهيــم و شــکل  بيــان آن هــا ارائــه مي گــردد« )رشــيدي و معتمــدی، 1391: 55(. توجــه 

بــه ابعــاد انتقادآمیــز طنــز در تولیــدات مربــوط بــه کــودکان بزرگتــر، بــه شــرطي کــه مبتــذل 

ــه مخاطــب نوجــوان بیامــوزد.  ــا مســائل را ب ــازه در برخــورد ب ــد روشــي ت نباشــند، می توان

بنابرایــن ســرباز زدن از رویکردهــای انتقــادی و اجتماعــی در طنــز بــه بهانــه زودهنــگام بــودن 

آن بــرای مخاطــب، موجــه نیســت و می توانــد بخشــی از محتــوای برنامه هــای تولیــد شــده 

ویــژه ایــن گــروه ســنی ر،ا بــه خــود اختصــاص دهــد.

نتيجه گيري 

طنــز، دربرنامه هــاي کــودک تلويزيــون حضــوری فعــال دارد و عمومــًا بــه  عنــوان عاملــی 

موثــر در جــذب مخاطــب، تــداوم بخشــیدن بــه توجــه او و پاســخی مناســب بــه عایــق و 

نیازهــای او در نظــر گرفتــه می شــود. یافته هــای پژوهشــی درخصــوص طنــز کــودک نشــان 

می دهــد، حضــور طنــز در زندگــی کــودک باعــث می شــود، دیــد خوش بینانــه او بــه زندگــی 

ــز  ــا مشــکات، مواضعــی ســالم تر در پیــش گیــرد. طن ــگام رویارویــی ب تقویــت شــود و هن

مهارت هــای زندگــی در کــودک را افزایــش می دهــد و بــر قابلیت هــای تعامــات اجتماعــی 

ــب در  ــه اغل ــت ک ــری اس ــده ام ــه خن ــن ک ــز و ای ــی در طن ــرد اجتماع ــد. رویک وی می افزای

ــای  ــر انگیزه ه ــویق و ب ــع تش ــور در جم ــه حض ــودک را ب ــدد، ک ــوع می پیون ــه وق ــع ب جم

ارتباطــی او می افزایــد. همچنیــن طنــز می توانــد رونــد آمــوزش را تســهیل و آن را بــا 

لــذت همــراه ســازد. مهــارت شــوخ طبعی و طنــز  به عنــوان یکــی از ارکان تربیتــی از اوایــل 

ــا پــرورش آن، کــودک را بــه یکــی از کاربردی تریــن  ــد بــه کــودک آموختــه می  شــود و ب تول

ــز می  ســازد.  ــی مجه ــا مشــکات و معضــات زندگ ــه ب ســاح های مقابل

طنــز کــودک بــا درنظــر گرفتــن مخاطــب و ویژگی هــای روانــی و رشــد گــروه ســنی کــودک 

ــه در  ــود، ک ــی می ش ــا و محدودیت های ــب آن، دارای ویژگی ه ــا مخاط ــب ب ــق و متناس خل

ــات  ــده از خصوصی ــودک برآم ــز ک ــای طن ــد. ویژگی ه ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ــن مقال ای

رشــد کــودک و شــناخت دنیــای ذهنــی او و مشــخصات طنــز می باشــد، کــه مجموعــه ای از 

شــگردها، شــیوه ها و فنــون بــوده و در ســاختارها و قالب هــای مختلفــی آشــکار می شــود. 

طنــز در برنامه هــای کــودک در ســطوح مختلــف تعريــف و متناســب بــا نــوع و قالــب برنامــه، 
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انــواع آن بــه کار گرفتــه مي شــود. عنصــر طنــز مي توانــد در هــر يــک از اجــزاي زيباشناســانه 

برنامــه ظهــور يابــد. در تلویزیــون بــه علــت تصویــری بــودن و درک بهتــر کــودکان از تصویــر، 

طنــز تصویــری و موقعیــت، بیشــتر کاربــرد دارد. ســهم شــناختی طنــز زمانــی بزرگتر اســت که 

میــزان دشــواری در فهــم طنــز بــا میــزان شــناختی کــه کــودک از طنــز دارد، هماهنــگ باشــد 

ــیده  ــش کش ــه نمای ــودک ب ــای ک ــا و برنامه ه ــی در کارتون ه ــه خوب ــز ب ــه طن ــرای اینک و ب

شــود، نیــاز بــه تطبیــق عاطفــی طنزپــرداز و بــه اشــتراک گذاشــتن درک او اســت.
 زیبایی شناسی، عمل، زبان  و کلمات، روایت، شخصیت و بینامتنیت از سطوح رسانه ای 

است که عنصر طنز می تواند در آن ظهور یابد و در پیوند با ساختار برنامه سازی در 
رسانه های دیداری، پیکره ای واحد از تولیدات طنز برای کودک را، به عرصه نمایش برسانند.

پيشنهادهای رسانه ای

 موضوع  هــاي طنــزي کــه در برنامه ســازی بــراي کــودکان در نظــر گرفتــه مي شــوند - 

بايــد بــه مقتضــاي ســن آنهــا و اهــداف اوليــه توليــد اثــر طنــز باشــد. 

در برنامه ســازی طنــز بــرای کــودکان، مشــخصه های رشــدی کــودک در طنــز در نظــر - 

ــوند.  ــی ش ــوخی ها طراح ــز، ش ــزان درک او از طن ــه می ــه ب ــا توج ــود و ب ــه ش گرفت

عایــق کــودکان در ســال های نخســت زندگــی خــود اغلــب معطــوف بــه تصویــر و 

صداســت. بنابرایــن، درنظــر گرفتــن طنــز و شــوخ طبعی در ابعــاد تصویــری و تمرکــز 

بــر طنــز موقعیــت، در برنامه هــای ویــژه  ایــن گــروه ســنی، ضــروری اســت.

کــودکان در ســنین پیــش از دبســتان، پیشــرفتی ســریع در زبان آمــوزی دارنــد و بــه - 

ــن رو،  ــد. ازای ــذت می برن ــن ل ــا و کام آهنگی ــد و از متل ه ــه می کنن ــات توج کلم

ــز کــودک پیشــنهاد می شــود. کاربــرد کام آهنگیــن در طن

از آنجــا کــه کــودکان در 6 و 7 ســالگی عاقه منــد بــه درک مفاهیــم از طریــق - 

ــک  ــف ی ــاد مختل ــا ابع ــد ت ــک کن ــا کم ــه آنه ــد ب ــز می توان ــتند، طن ــه هس تجرب

ــذت  ــردن ل ــازی ک ــس ب ــی و  نف ــای تخیل ــا از بازی ه ــد. آنه ــف کنن ــوم را کش مفه

ــرای  ــزی ب ــه ای فانت ــازی در پس زمین ــون ب ــه مضم ــن ب ــن، پرداخت ــد. بنابرای می برن

ــف دارد.  ــی مضاع ــا جذابیت آنه

ــردن زبان هــای ســری و حــل معماهــا -  ــه کار ب کــودک در ســنین 8 و 9 ســالگی از ب

ــه ذهــن  ــی ک ــد طنزهای ــن تولی ــد. بنابرای و موضوعــات اســرارآمیز خوشــش می آی
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ــب  ــا در قال ــتان ها مث ــا و چیس ــای معماه ــد و برمبن ــش بکش ــه چال ــودک را ب ک

مســابقه طراحــی شــوند، پیشــنهاد خوبــی بــرای ایــن گــروه ســنی اســت. کــودکان 

تــا ســال های آخــر دبســتان، یعنــی تــا 11 ســالگی بــه افســانه عاقــه مندنــد. یــن رو، 

تــا ایــن ســن بهتــر اســت طنــز را در قالــب افســانه بــه آنهــا ارائــه داد.

ــن شــگرد -  ــي و جناس هــا،  از اي ــه بازي هــاي کام ــودکان ب ــه ک ــه عاق ــا توجــه ب ب

ــز کــودک، ســود جســته شــود.  ــکا در طن ــل  ات ــوان يــک  اصــل قاب ــردازي به عن طنزپ

ــت داشــته باشــد، نقــش -  ــد نقــش مثب ــه می توان ــدر ک اســتفاده از لهجــه همانق

ــودک  ــن ک ــه در ذه ــری کلیش ــکل گیری یک س ــه ش ــد ب ــز دارد و می توان ــی نی منف

ــن  ــر در ذه ــر تصاوی ــت و تاثی ــت و ثب ــه جذابی ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای بینجام

کــودک در اســتفاده از لهجه هــا و شــخصیت های تیپیــک کمیــک در نمایش هــای 

طنــز کــودک محدودیــت بیشــتری اعمــال کــرد.  

َشــل بــودن يــا لکنــت زبــان داشــتن يــا بــه کار بــردن کلمــات رکيــک و لوده بــازی - 

در برنامه هــای نمایشــی طنــز کــودک، وســيله خوبــی بــرای خندانــدن نیســت. چــرا 

کــه اغلــب تيزهوشــي قهرمــان داســتان و نکته ســنجي اوســت کــه لبخنــد بــر لبــان 

مخاطــب  مــي آورد.

پرهیــز از ترســاندن کــودک بــه بهانــه خنــده دار بــودن ظاهــر کاراکترهــا و یــا طنــز - 

بــودن برنامــه. از آنجــا کــه کــودکان  بــه ســرعت در فضــای فانتــزی روایت نمایشــی 

قــرار می گیرنــد و وجــود کاراکترهــای ترســناک باعــث حــس ناامنــی و تــرس در آنهــا 

می شــود.
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