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چکیده
در ایــن مقالــه ،ویژگیهــا و مختصــات طنــز کــودکان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .کانــون اصلــی مباحــث
مطــرح در ایــن گســتره ،تفاوتهــای رشــدی و تحولــی و محدودیتهــای شــناختی کــودکان در دریافــت ،پــردازش
کمیــت و کیفیــت پــردازش اطالعــات در کــودکان تفــاوت
و درک اطالعــات ،بویــژه اطالعــات رســانهای اســتّ .
ماهــوی بــا بزرگســاالن دارد .از ایــن رو بایــد در تمــام محتواهایــی کــه در قالبهــای مختلــف کالمــی ،نوشــتاری،
تصویــری و چندرســانهای بــرای آنــان تهیــه میشــوند ،ایــن اصــل مهــم مدنظــر باشــد و مفهــوم طنــز بــرای کــودکان
نیــز بایــد در همیــن چارچــوب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ویژگیهــا و ابعــاد آن تبییــن شــوند .در ایــن مقالــه،
کودکــی ســن تقویمــی از خردســالی تــا ســن  ۹ســالگی ،یعنــی قبــل از مرحلــه تحــول شــناختی عملیــات منطــق
صــوری و انتزاعــی را در برمیگیــرد .از ایــن منظــر ،طنــز نیــز در چارچــوب نظــام ادراکــی کــودکان تعریــف شــده و
شــامل هرگونــه محتوایــی میشــود کــه باعــث هیجــان مثبــت در کــودک شــده و خنــده در پــی داشــته باشــد.
بــرای واکاوی ویژگیهــای طنــز کــودکان ،بخصــوص طنــز رســانهای ،ضمــن تأکیــد بــر رابطــه منحصــر بــه فــرد
کــودکان و رســانهها ،انــواع محتواهــای طنــز بــر اســاس الگــوی ریختشناســی آرتــور آســابرگر مقولهبنــدی شــده
و طنزهــای قابــل درک بــرای کــودکان معرفــی شــدهاند .همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت خنــده در ایــن رویکــرد،
ســیرتحول خنــده بــر مبنــای رشــد تقویمــی و شــناختی کــودکان ترســیم شــده و شناختشناســی تحــول طنــز در
کــودکان ،بــا تکیــه بــر پژوهشهــای گذشــته ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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مقدمه
بــه دلیــل نقــش مهــم دوران کودکــی در شــکلگیری شــخصیت و پایهریــزی بنیانهــای
رشــد شــناختی ،عاطفــی و اجتماعــی ،والدیــن روانشناســان و فعــاالن حوزههــای مختلــف
تربیتــی همــواره در مواجهــه کــودکان بــا محیــط پیرامــون و کمیــت و کیفیــت اطالعــات در
اختیــار آنــان را داشــتهاند .در جهــان رســانهای شــده امــروزی ،رســانهها جایــگاه ویــژهای
در زندگــی مــردم بــه ویــژه کــودکان پیــدا کــرده و بــه مثابــه نهــادی میانجــی بــه کنشــگر
مهــی در فراینــد اجتماعــی شــدن و فرهنــگ پذیــری تبدیــل شــده و نقــش مهمــی در رشــد
و بالندگــی آنــان ایفــا میکننــد.
در بررســی نقــش رســانهها بــه ویــژه تلویزیــون در زندگــی کــودکان و تاثیــر آن بــر ابعــاد
مختلــف رشــد و تحــول شــناختی ،عاطفــی و اجتماعــی ،تمرکــز اصلــی صاحبنظــران بــر
برنامههــای آموزشــی و فیلمهــا یــا برنامههــای دارای محتــوای ویــژه (از جملــه خشــونت و
پرخاشــگری) بــوده اســت و گونــه هــای دیگــر مثــل طنــز کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
اصــوال در رویکردهــای ســنتی بــه تاثیــر تلویزیــون بــر کــودکان ،بــر نقــش نــه چنــدان مثبــت
ایــن رســانه بیشــتر تاکیــد شــده و در ســنت هــای پژوهشــی جنبههــای مخــرب بــه طــور
اغــراق آمیــزی برجســته شــدهاند .امــا بــه نظــر میرســد پــس از گذشــت حــدود یــک قــرن
از ظهــور تلویزیــون و تولیــد و پخــش انــواع برنامــه هــا بــرای کــودکان اکنــون میتــوان
رویکردهــای منفینگرانــه را بــه چالــش کشــید و بــر جنبــه هــای مثبــت ایــن رســانه و البتــه
دیگــر رســانهها از جملــه بازیهــای ویدیویــی ،شــبکههای اجتماعــی و غیــره ،دفــاع کــرد.
طنــز از جملــه گونههــای اســت کــه عالقهمنــدی کمتــر را در حــوزهه پژوهشهــای
رســانهای برانگیختــه اســت .در حالــی کــه بــه دلیــل جذابیــت ذاتــی ایــن گونــه ،نقــش
محتواهــای طنــز در رشــد و تحــول شــناختی عاطفــی و اجتماعــی کــودکان مــی توانــد
موضــوع پژوهشهــای متعــددی بــوده و مــورد واکاوی قــرار گیــرد .آنچــه در ایــن
گســتره اهمیــت دارد در نظــر گرفتــن مجموعــه ویژگیهــا و خصوصیــات دوران کودکــی
و محدودیتهــای کــودکان در پــردازش اطالعــات رســانهای و مفهــوم ســازی از آنهاســت.
محــور اصلــی ایــن مقالــه بررســی مختصــات طنــز کــودکان در چارچــوب تحــول شــناختی و
اجتماعــی آنــان اســت.
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کودکان و رسانهها
کــودکان بــه داليــل گوناگــون مخاطبــان خــاص رســانههاي جمعــي بويــژه تلويزيــون
و رســانههاي همگــرا بــه شــمار ميرونــد .کــودکان بــه دليــل محدوديتهــاي شــناختي،
تأثيرپذيــري بيشــتري در برابــر پيامهــاي تلويزيونــي دارنــد و بــه همــان نســبت
آســيبپذيرتر هســتند .از ايــن رو در گســترة روانشناســي رســانه ،حجــم وســيعي از
پژوهشهــا بــه موضــوع چرايــي و چگونگــي اســتفاده کــودکان از رســانه ،رابطــه و تعامــل
آنــان بــا رســانهها و چگونگــي بهبــود و بهينهســازي ايــن رابطــه اختصــاص دارد .بــا ايــن
حــال تمرکــز عمــدة ايــن پژوهشهــا بــر شناختشناســي چگونگــي درک محتــواي رســانهاي
و نحــوه مفهومســازي کــودکان از آنهــا ،تأثيــرات مثبــت و منفــي فناوریهــای ارتباطــی
بــر رشــد و تحــول شــناختي ،عاطفــي و اجتماعــي کــودکان و همچنيــن نقــش والديــن و
نهادهــاي ديگــر در کاهــش عــوارض منفــي و افزايــش اثــرات مثبــت رســانهها بــر ابعــاد
مختلــف زندگــي کــودکان بــوده اســت .برآينــد کلــي راهکارهــاي ارائــه شــده نيــز ،بيشــتر
بــر محــدود کــردن اســتفاده کــودکان از رســانهها تأکيــد دارد ،بــدون آنکــه تغييــر در
محتــواي برنامههــا و متناسبســازي آن بــراي کــودکان در کانــون توجــه قــرار گيــرد.
تولیــد محتــوای رســانهای متناســب بــا ویژگیهــای تحــول شــناختی ،عاطفــی و
اجتماعــی کــودکان مســتلزم بــه رســمیت شــناختن تفــاوت ماهــوی کودکــی و بزرگســالی
اســت .اگــر چــه امــروزه مقولههــای نوینــی مثــل ادبیــات کــودکان و برنامهســازی بــرای
کــودکان بــه حوزههــای تخصصــی تبدیــل شــدهاند ،امــا آفرینــش محتــوا در ایــن زمینــه
همچنــان درگیــر الگوهــای ســنتی اســت و رویکردهــای بزرگســاالنه بــر آنهــا حاکــم اســت.
مهمتریــن کاســتی در ایــن رویکــرد ،آن اســت کــه تفــاوت کودکــي و بزرگســالي تنهــا از
کمــي مــورد توجــه قــرار ميگيــرد .از ايــن منظــر ،کــودک فــرد بزرگســالي
جنبههــاي ّ
اســت کــه صرفــا اندامهــا و مجموعــه تواناييهــاي او در اندازههــاي کوچکتــر و
کمتــري اســت ،بــدون آنکــه تفاوتــي کيفــي میــان تواناييهــا و ظرفيتهــاي کــودکان بــا
بزرگســاالن در نظــر گرفتــه شــود .در حالــی کــه در رويکردهــاي علمــي ،کــودکان و مجموعــه
کمــي بــا بزرگســاالن دارنــد.
تواناييهــا و ظرفيتهــاي آنــان ،تفاوتــي کيفــي و البتــه ّ
امــروزه ،در پرتــو پژوهشهــاي انجــام گرفتــه در گســتره روانشناســي رشــد ،شــناخت مــا
م يافتــهاي
از کــودکان بــه طــور چشــمگيري افزايــش يافتــه و نظريههــاي برجســته و قــوا 
در تحــول شــناختي ،عاطفــي ،جســمي و اجتماعــي کــودکان تدويــن شــدهاند .داللتهــا
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و راهبردهــاي ايــن نظريههــا ،همــه ابعــاد زندگــي کــودکان و روابــط آنهــا را در برميگيــرد.
ويژگيهــا و معيارهــاي رشــد جســماني ،نــوع و کيفيــت رابطــه آنهــا بــا محيــط ،آمــوزش
آداب اجتماعــي ،مراحــل و ضوابــط زبانآمــوزي ،ويژگيهــا و عوامــل اجتماعــي شــدن،
ويژگيهــا و تواناييهــاي شــناختي ،مراحــل درک مفاهيــم ،بازيهــاي کــودکان ،روابــط بــا
والديــن و همســاالن ،اوقــات فراغــت و مــوارد بســيار ديگــر ،از جملــه مقولههايــي هســتند
کــه پژوهشــگران و روانشناســي کــودک بدانهــا پرداختــه و قوانيــن و هنجارهــاي ســنين
مختلــف را اســتخراج کردهانــد .در نظريههــاي علمــي جديــد ،ذهــن کــودک همچــون لــوح
ســفيدي تلقــي نميشــود کــه هــر چيــز را بتــوان بــر آن نوشــت يــا حــک کــرد .بلکــه ذهــن
کــودک ،در برخــورد بــا درونشــدهاي محيطــي ،بــه صــورت فعــال عمــل ميکنــد و بــا
اســتفاده از ســازوکارهای خــاص خــود ايــن اطالعــات را گزينــش و تفســير ميکنــد.
کــودکان بــه طــور معمــول بــا هــدف ســرگرمی بــه تماشــای تلویزیــون میپردازنــد و
مطابــق یافتههــای نظرســنجیها ،بخــش مهمــی از اوقــات خــود را صــرف آن میکننــد.
از میــان انــواع محتواهــای رســانهای و برنامههــای تلویزیونــی ،کــه کــودکان اقبــال زیــادی
بــه آنهــا دارنــد ،گونــه طنــز و برنامههــای مفــرح اســت .طــرز تلقــی کــودکان از محتواهــای
طنزآمیــز و ســیر تحــول درک آنــان از طنــز ،موضــوع مهمــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه
شــده و در ســایه پژوهشهــای مربــوط بــه اثــرات رســانه بــر کــودکان ،مغفــول مانــده
اســت .بــا توجــه بــه پیچیدگــی و گســتردگی مفهــوم طنــز و تفاوتهــای آن در فرهنگهــای
مختلــف ،بیــن آنچــه در دنیــای بزرگســاالن طنــز تلقــی مــی شــود بــا آنچــه بــرای کــودکان
طنزآمیــز اســت ،تفــاوت ماهــوی وجــود دارد .در ایــن گســتره ،ضــروری اســت دو موضــوع به
روشــنی تبییــن شــود :اول) خــود مفهــوم کودکــی اســت .ایــن مفهــوم بــا وجــود ســادگی،
دارای تعاریفــی ســهل و ممتنــع اســت و مناقشــات زیــادی را از تعییــن محــدوده ســن
تقویمــی تــا تعییــن خصوصیــات و مختصــات شــناختی ،اجتماعــی و حقوقــی آن برانگیختــه
اســت .در ایــن مقالــه منظــور از «کــودک» ،ســن تقویمــی از بــدو تولــد تــا حــدود ۹-۸
ســالگی اســت ،کــه منطبــق بــا دورههــای تحولــی قبــل از شــکلگیری عملیــات منطقــی
صــوری و انتزاعــی اســت؛ دوم) مفهــوم طنــز اســت .تعریــف ایــن مفهــوم نیــز هیچــگاه
گرانیــگاه همهپســند و قابــل اجماعــی نداشــته و طیــف وســیعی از جــوک ،فکاهــه ،مطایبــه
تــا مطالــب گزنــده و انتقــادی را در بــر گرفتهاســت .برخــی از صاحبنظــران ،ایــن مفهــوم
را شــکل فاخــری از محتــوای خنــدهآور دانســتهاند ،کــه هــدف آن اصــاح ســاختارها و
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رفتارهــای اجتماعــی و اخالقــی اســت .بدیهــی اســت کــودکان بــه دلیــل محدودیتهــای
شــناختی و نیــز نقــش و جایــگاه اجتماعیشــان ســهم چندانــی در ایــن تعریــف ،از مفهــوم
طنــز ندارنــد .بــرای آنــان ،طنــز بــه معنــی هیجــان مثبــت اســت؛ کــه مهمتریــن نمــود آن
خنــده میباشــد .بنابرایــن در ایــن مقالــه ،منظــور از طنــز کــودکان ،هــر نــوع محتوایــی
اســت کــه باعــث هیجــان مثبــت و خنــده در کــودکان میشــود.

مفهومشناسی طنز
طنــز ،محصــول رفتارهــای کالمــی و غیرکالمــی آگاهانــه اســت؛ کــه ســبب بــروز پاســخ
مثبــت ماننــد خنــده و شــادی ،از دریافــت کننــده آن میشــود .پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد،
کــه طنــز بــا ایــده ،تصویــر ،متــن ،یــا رویــدادی مرتبــط اســت کــه بــه نوعــی ناســازگار،
عجیــب ،غیرمنتظــره ،شــگفتانگیز ،یــا خــارج از عــرف بهشــمار میآیــد .همچنیــن ،جنبــه
خاصــی از شــرایط بایــد ســبب شــود تــا محــرک را چیــزی بیاهمیــت یــا غیــر جــدی ارزیابــی
کنیــم و دســت کــم بــرای لحظـهای ،در چارچــوب ذهنــی بــازی قــرار بگیریــم .بنابرایــن ،عنصــر
اساســی طنــز ،ناســازگاری ،غیــر منتظــره بــودن و بازیگوشــانه بــودن آن اســت؛ کــه دو
نظریهپــرداز تکامــل ،متیــو جــروزی 1و دیویــد ویلســن ( )2005بــه آن «ناســازگاری اجتماعــی
غیرجــدی» نــام دادهانــد (مارتیــن و فــورد 2010،2بــه نقــل از دهباشــی شــریف.)1397 ،
مهمتریــن خصوصیــت طنــز ،خنــدهآور بــودن آن اســت کــه موجــب نشــاط میشــود.
بندتــو کروچــه 3نظریههــای خویــش را دربــاره پدیدههــای خنــدهآور بــه ایــن صــورت
جمعبنــدی میکنــد« :بــه خنــده در آمــدن ،حاصــل فرآینــدی دو مرحل ـهای اســت .نخســت
انس��ان از نتیجـ�ه درک نوع��ی انحــراف و نق��ص بررســی تاثیــر بیــان طنــز در تبلیغــات تجــاری.
نش��ریه تخصص��ی هنرهــای کاربرــدی از فشــار روان ـی کــه در نتیجــه پیشبینــی موقعیتــی
خطیــر پدیــد آمــده بــود ،رهایــی مییابــد و همیــن ،باعــث لــذت او میشــود» (فایبلمــن،4
 .)1380بــر اســاس ایــن نظریــه ،کمــدی پدیــدهای روانشــناختی اســت و هنگامــی پدیــد
میآیــد کــه در مییابیــم ،چیــزی آن چنــان کــه انتظــارش را داشــتیم ،ناگــوار نیســت و در
1 . Mathew Gervais & David Sloan Wilson
2 Martin, R &. Ford,T
3 Benedetto Croce .
4 James Feibleman .
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نتیجــه بــه مــا احســاس آرامــش دســت میدهــد .نیروهــای روانــی کــه از غلیــان آنهــا
جلوگیــری شــده بــود ،ناگهــان آزاد میشــوند و حاصــل آن خنــده اســت(.فاطمی.)1394 ،
پدیدههــای خنــدهآور را ،از بنیادهــای روانشــناختی میداننــد؛ کــه بــه زندگــی روح و غنــا
میبخشــد و بــر لــذت آن میافزایــد.
آرت��ور آس��ابرگر ،)2017(1طنزهــا را از لحــاظ ریختشناســی(مورفولوژی) ،بــه چهــار گــروه
تقســیم کــرده اســت:
1 .طنــز کالمــی( :)Language/verbalدر ایــن مقولــه ،طنزهــا بــه صــورت گفتــاری و
قواعــد زبانــی ســاخته میشــوند.
 2 .طنز منطقی( :)Logicطنزهای مفهومی را در برمیگیرد.
3 .طنــز هویتــی( :)Identityمبنــای طنــز ،بــر ویژگیهــای هویتــی و وجــودی افــراد
یــا گروههاســت.
4 .طنز کنشی( :)Actionشامل طنزهای غیر کالمی و فیزیکی میشود.
جدول  .1ریختشناسی طنز از نظر آرتور آسابرگر
مقوله

انواع

طنز کالمی

کنایه و تلمیح ( ،)Allusionمبالغه و اغراق( ،)Exaggerationتعریف و توضیح(،)Definition
گزافه گویی( ،)Bombastشوخی یا حرف بیجا( ،)Facetiousnessتوهین(،)Insults
بچهگانه حرف زدن( ،)Infantilismطعنه( )Ironyسوءتفاهم( ،)Misunderstandingنکتهدانی
و نکتهسنجی( ،)Over literalnessبازی با کلمات /لفاظی( ،)Puns, Word Playحاضر
جوابی( ،)Reparteeمسخره کردن( ،)Ridiculeریشخند و سرزنش( ،)Sarcasmهجو()Satire

طنز منطقی

مطالب چرند ،نامربوط و پوچ( ،)Absurdityتوالیهای اتفاقی و تصادفی(،)Accident
قیاس و تمثیل( ،)Analogyهمایندی اتفاقات( ،)Coincidenceیآس و
د لشکستگی( ،)Disappointmentتجاهل ( ،)Ignoranceاشتباهات و خطاهای
سهوی( ،)Mistakesتوالیهای تکرار( ،)Repetitionوارونگی( ،)Reversalسختی و
مقاومت( ،)Rigidityمضمون /تغییر()Theme/Variation

1 Arthur Asa Berger.
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طنز هویتی

تغییر شکل یا ماهیت( ،)Before/Afterبورلسک یا مضحکه(،)Burlesque
کاریکاتور( ،)Caricatureبیقرینگی و عدم تقارن( ،)Eccentricityشرمندگی(،)Embarrassment
مواجهه( ،)Exposureگروتسک( ،)Grotesqueتقلید( ،)Imitationجعل
هویت( ،)Impersonationمشابهتسازی اغراقگونه( ،)Mimicryدرهم ریختگی
مقیاسها( ،)scaleکلیشهسازی( ،)Stereotypeافشای هویت واقعی()Unmasking

طنز کنشی

ن بکوب یا اسلپاستیک ( ،)Slapstickدستکاری در سرعت
تعقیب و گریز( ،)Chaseکمدی بز 
زمان

مطابــق تقســیمبندیهای جــدول  ،۱بــه دلیــل شــکلنگرفتن مهارتهــای زبانــی و
پیچیدگیهــای طنزهــای کالمــی مثــل بهرهگیــری از اســتعارهها و بینامتنــی بــودن اغلــب
آنهــا ،همچنیــن ناتوانــی کــودکان در پــردازش اطالعــات بــه شــیوه منطــق انتزاعــی،
طنــز کنشــی( )Actionمهمتریــن گونــه طنــز بــرای کــودکان تلقــی میشــود و بســیاری از
انیمیش ـنهای جــذاب مثــل «تــام و جــری»« ،اوگــی و سوس ـکها»« ،کایــوت و رودرانــر» و
«پلنــگ صورتــی» نیــز در اینگونــه ســاخته شــده و در بیــن نس ـلهای مختلــف محبــوب
بودهانــد .اگرچــه ممکــن اســت برخــی انــواع طنزهــای هویتــی( )Identityنیــز بــرای کــودکان
بــه ویــژه کــودکان بــاالی  ۶ســال جذابیــت داشــته باشــند .بــا ایــن حــال در مواجهــه
کــودکان بــا رســانهها و درک و تأثیرپذیــری آنــان از انــواع محتواهــای رســانهای ،همــواره
بایــد تفاوتهــای فــردی و حتــی بیــن نســلی را در در نظــر گرفــت .آشــنایی کــودکان بــا
فناوریهــای نویــن رســانهای و در معــرض انــواع محتواهــای رســانهای بــودن ،باعــث شــده
تــا کــودکان ایــن دوره بــا کــودکان دورههــای قبــل اندکــی متفــاوت باشــند .بــا ایــن وجــود،
رشــد ظرفیتهــای شــناختی همچنــان متغیــر بــوده و شــاخص مهمــی در درک کــودکان از
محتواهــای رســانه میباشــد.
طنز کودکان
اگرچــه در دهههــای اخیــر مطالــب زیــادی بــا موضــوع طنــز بــرای کــودکان در قالــب
داســتان ،شــعر ،کاریکاتــور و غیــره انتشــار یافتهاســت و برنامههــای طنــز زیــادی تولیــد
و پخــش شــدهاند ،امــا مقولــه «طنــز کــودکان» ،چنــدان مــورد عالقــه پژوهشــگران نبــوده
و تعریــف و مفهومشناســی آن نیــز بیشــتر بــه دریافتهــای شــخصی و عالئــق و تجــارب
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فــردی معطــوف بــوده اســت .نــگار پــدرام ( ،)1383نظــرات برخــی از طنزنویســان را دربــارة
طنــز کودکانــه گــردآوری کــرده اســت :بــه اعتقــاد شــهرام شــفیعى طنزپــرداز کــودك و
نوجــوان ،هنــوز تعاریــف و مرزبندىهــای دقیقــى در حیطــۀ کــودك و نوجــوان وجــود نــدارد.
مصطفــى رحماندوســت معتقــد اســت ،بــه علــت تفــاوت دنیــاى کــودکان و بزرگســاالن
آنچــه در نظــر بزرگســاالن طنــز محســوب میشــود ،بــراى کــودکان طنزآمیــز نیســت .کــودکان
واقعیــت را برمبنــاى خیــال تجربــه میکننــد ،بنابرایــن طنــز موفــق کودکانــه میتوانــد
خیــال کودکانــه را منتقــل کنــد .محمدرضــا شــمس نویســندة کتابهــاى کــودك و نوجــوان
اعتقــاد دارد ،طنــز کــودك و نوجــوان از لحــاظ ســاختارى مشــابهاند ،امــا آنچــه ایــن دو
نــوع را از یکدیگــر متمایــز میکنــد ،زاویــۀ دیــد و نــوع نــگاه نویســنده اســت؛ یعنــى ایــن
داســتانها متناســب بــا کــودکان و دنیــاى آنــان نوشــته میشــوند .نــوع روایــت و قالــب
هــم از اهمیــت بســزایى برخــوردار اســت .فرهــاد حسـنزاده طنزنویــس کــودك و نوجــوان،
طنــز کــودك را از طنــز نوجــوان جــدا میدانــد و معتقــد اســت ،در هــر کــدام از دو گــروه
ســنى بایــد بــه ویژگیهــاى هــر گــروه توجــه کــرد .حتــى طنــز کــودك پیشدبســتانى بــا
طنــزى کــه بــراى کــودك ســا لهاى آغــاز دبســتان نوشــته میشــود تفــاوت دارد .طنــز
کــودك بیشــتر در فضــاى فانتــزى و خیالــى شــکل میگیــرد ،امــا طنــز بزرگســال بیشــتر بــه
واقعیتهــاى اجتماعــى و سیاســى زندگــى کــه گاه تلــخ و ســیاه اســت ،پهلــو میزنــد
(جاللــی و بهشــتی فــرد.)1394،
اگرچــه کمتــر کســی در تفــاوت طنــز کــودکان و بزرگســاالن تردیــد میکنــد ،امــا در
تبییــن اینــ تف��اوت ب��ه طــور معمــول س��ه نکتــه نادیــده گرفتــه میشــود:
1 .مراحــل تحــول شــناختی کــودکان؛ چگونگــی درک آنــان از اطالعــات دریافتــی و
اینکــه در هــر مرحلــه ،ماهیــت درک اطالعــات بــا مرحلــه دیگــر تفــاوت ماهــوی
دارد.
 2 .تفــاوت کیفــی طنــز کــودکان؛ وقتــی کــه ســطح درک کــودک از طنــز نادیــده گرفتــه
میشــود ،بــه جــای آنکــه طنــزی متفــاوت و مختــص کــودکان تولیــد شــود ،طنــز
بزرگســاالنه فقــط لحــن کودکانــه پیــدا میکنــد و هماننــد نــگاه ســنتی مینیاتــوری،
کــه کــودک را بزرگســال کوچــک در نظــر میگیــرد ،شــکل کاریکاتــوری از طنــز
بزرگســاالنه بــرای کــودکان خلــق یــا تولیــد میشــود ،کــه در آن فقــط اندازههــا و
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اشــکال تغییــر کردهانــد.
 3 .کارکردهــای طنــز؛ اگــر در دنیــای بزرگســاالن ،طنــز ســازوکاری بــرای اعتــراض ،انتقاد،
اصــاح و غیــره اســت ،در دنیــای کــودکان ،کارکــرد اصلــی طنــز ،ســرگرمی و تفریــح
اســت و هماینــدی ذاتــی بــا بــازی دارد .بنابرایــن بــار کــردن هــر نــوع کارکــرد
آموزشــی-تربیتی بــر آن ،بایــد مطابــق بــا تــراز تحــول شــناختی کــودکان باشــد.
هماینــدی بــازی بــا طنــز و شــوخ طبعــی در دنیــای کــودکان ،ســازوکار بســیار قــوی و
مهمــی بــرای رشــد شــناختی و اجتماعــی آنــان بهشــمار میآیــد؛ کــه از طریــق آن کــودک
میتوانــد بــا کشــف قوانیــن و قواعــد زندگــی اجتماعــی ،مهارتهــای خــود را توســعه
دهــد .ایــن فرآینــد میتوانــد از طریــق بازیهــای مشــارکتی و خندههــای دســتهجمعی
در خانــه ،مهدکــودک ،مدرســه و هــر مــکان دیگــری و یــا بــه شــیوه مشــاهدهای و مشــارکت
مجــازی در برنامههــای تلویزیونــی انجــام پذیــرد .در شــکل واقعــی ،کــودکان از طنــز بــرای
دوســتیابی ،بــه اشــتراک گذاشــتن تواناییهــا و مهارتهــا و دیــده شــدن در گــروه
اســتفاده میکننــد .طنــز نــه تنهــا تجربــه یادگیــری بیشــتر را فراهــم میکنــد ،بلکــه بخــش
مهمــی از «تغذیــه» مغــز اســت .وقتــی کــودک (یــا هــر کســی) میخنــدد ،جریــان خــون بــه
مغ��ز افزای��ش مییاب��د و باع��ث احســاس انــرژی و هوشــیاری میشــود.
همانطــور کــه بارهــا تاکیــد شــد ،آنچــه کــه در حــوزه طنــز کــودکان اهمیــت و اولویــت
دارد ،خنــده اســت .بنابرایــن در تولیــد و تأمیــن محتواهــای طنــز بــرای آنــان ،خندانــدن در
رتبــه اول خواهــد بــود .بــا ایــن حــال ایــن محتواهــا ،ظرفیتهــای زیــادی بــرای اهــداف
ثانویــه مثــل آمــوزش مهارتهــای حرکتــی و آموزههــای اجتماعــی و اخالقــی دارنــد.
برنامههــای تلویزیونــی و بازیهــای کودکانــه کــه بــر محــور طنــز طراحــی و اجــرا میشــوند،
نیازهــای ذاتــی کــودک بــه شــادی و هیجــان را تامیــن میکننــد و باعــث یادگیــری و
تجربهآمــوزی مشــارکتی یــا مشــاهدهای آنهــا ،میشــوند .همچنیــن مهارتهــای حرکتــی،
کالمــی و اجتماعــی آنــان را توســعه میدهنــد و بــا کاهــش اضطــراب و خشــونت ،بــه
تســکین و آرامــش کــودکان کمــک میکننــد و در نهایــت موجــب رشــد و توســعه عــزت
نفــس و اعتمــاد بــه نفــس ،در آنــان میشــوند.
یافتههــای زیــادی در مــورد تاثیــر خنــده بــر رشــد بهنجــار و توســعه ســامتی و
بهزیســتی کــودکان و بزرگســاالن وجــود دارد .طــی ســا لهای اخیــر ،ایــن اعتقــاد کــه خنــده
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و طنــز اثــرات ســودمندی را بــرای ســامتی بــه ارمغــان میآورنــد ،در حــال افزایــش اســت.
ایــن موضــوع حتــی دربــاره کودکانــی کــه دچــار بیمــاری هســتند ،نیــز صــدق میکنــد؛ بــه
طــور مثــال صادقــی ( ،)1398بــا بررســی بالینــی اثربخشــی بــازی درمانــی و خنــده درمانــی ،بر
اضطــراب و ناامیــدی کــودکان مبتــا بــه ســرطان ،معتقــد اســت بیشــتر از ســی ســال اســت
کــه از خنــده بــه عنــوان پیشــگیری و درمــان بســیاری از بیماریهــا اســتفاده میشــود .وی
ضمــن توصیــه ،بــه پزشــکان و پرســتاران بخــش کــودکان بــرای اســتفاده از شــخصیتها و
فعالیتهــای طنــز آمیــز ،خنــده را مداخلــه روانشــناختی مفیــد در بهبــود کــودکان مبتــا
بــه ســرطان میدانــد .بــه اعتقــاد وی اســتفاده از طنــز و شــوخی باعــث کاهــش اضطــراب
و ناراحتــی بیمــاران ســرطانی و افزایــش آســتانه درد میشــود .خنــده درمانــی همچنیــن
بــه بیمــار اجــازه میدهــد کــه راحتتــر بــه بیــان ترسهــا و نگرانیهــای خــود بپــردازد.
خندیــدن بــا افزایــش فعالیــت ســلو لهای دفاعــی طبیعــی موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی
ه جانبــه خنــده ،کارشناســان معتقدنــد ،خنــده
میگــردد .بــا توجــه بــه اثــرات مفیــد و همـ 
ســوپاپ اطمینــان ذهــن و روان انســان و دریچــهای بــرای تخلیــه انرژیهــای زیانبخــش
اســت .در نبــود خنــده ،ایــن انرژیهــا در ذهــن انباشــته میشــوند و تعــادل روانــی فــرد
را بــر هــم میزننــد.
تحول خنده در کودکان
اولیــن خنــده در نــوزادان ،بــه بازتابهــایکلــی و فــارغ از محرکهــای محیطــی ،مربــوط
اســت .بــا رشــد کــودک ،واکنشهــای بازیگوشــانه او بــه اقداماتــی ماننــد قلقلــک دادن و
تمــاس بــا بــدن ،باعــث خنــده میشــود .هــر کــودک بــه محرکهــای جدیــد ،واکنشهــای
متفاوتــی نشــان میدهــد .ممکــن اســت یــک کــودک از فعالیتــی کــه باعــث خنــده کــودک
دیگــر میشــود ،بترســد .در حــدود یــک ســالگی ،بــا افزایــش مهارتهــای شــناختی،
ارتباطــات احساســی بــا دیگــران و هماهنگــی جســمانی بــه ســرعت تکامــل مییابنــد و
محرکهــای محیطــی از جملــه اســباببازیهای اولیــه و رفتــار اطرافیــان ،کــودک را بــه
خنــده وامــیدارد .هیجانهــای مثبــت باعــث میشــود ،نــوزاد در روابــط خــود احســاس
امنیــت کنــد و بــه او اعتمــاد بــه نفــس میدهــد تــا چیزهــای جدیــد را امتحــان نمایــد.
کــودکان نوپــا از بــه اشــتراک گذاشــتن رفتارهــا و تقلیــد از یکدیگــر ،لــذت میبرنــد.
بــه عنــوان مثــال ،اگــر کــودک نوپایــی عمـ ً
ـدا روی پــای خــود بیفتــد ،ممکــن اســت ســایر
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کــودکان نوپــا بــا تقلیــد رفتــار او بخندنــد .شــکلگیری مهارتهــای شــناختی و اجتماعــی،
بــه کــودک امــکان میدهــد ،خــود را در بــازی دیگــران ســهیم کنــد و در فرآینــد بــازی،
هیجانهــای مثبــت عمیقــی را تجربــه نمایــد .بــازی بــه کــودک میآمــوزد ،چــه چیــزی
خوشــایند اســت و واکنــش مثبــت دیگــران را بــر میانگیــزد و بــا تشــویق همــراه اســت و در
مقابــل ،چــه چیــزی ناخوشــایند اســت و بــه واکنشهــای منفــی یــا تنبیــه منجــر میشــود.
خنــده ،مهمتریــن واکنــش مثبــت در جریــان بازیهــای کــودکان و ابــزار ارتباطــی مهمــی،
بــرای پایهریــزی روابــط بــا جهــان اجتماعــی اســت .در ایــن مرحلــه ،کــم کــم کــودکان از بــه
اشــتراک گذاشــتن حــس شــوخ طبعــی خــود بــا بزرگســاالن لــذت میبرنــد.
در ســه ســالگی ،کــودکان دوســت دارنــد هنگامــی کــه بهطــور اتفاقــی کار مضحکــی
انجــام میدهنــد ،ماننــد وارونــه کــردن لباسشــان یــا رنگــی کــردن انگشتانشــان ،خــود بــه
خــود بخندنــد .کــودکان ســه ســاله ،از بــه اشــتراک گذاشــتن خنــده بــا ســایر کــودکان و
ایجــاد صداهــای کمیــک ،لــذت میبرنــد .آنــان در فراینــد بــازی و تعامــل بــا دوســتان خــود،
بــا «آزمایــش و خطــا» ،درمییابنــد چــه چیزهایــی خنــدهدار هســتند و از کشــف خــود لــذت
میبرننــد .ماننــد پرتــاب کــردن همــه اســباببازیهای خــود بــه هــوا یــا پاشــیدن آب در
وان بــا قاش ـقهای پالســتیکی یــا دویــدن و دور زدن متوالــی ،برخــورد بــا یکدیگــر ســپس
س�قـوط در ی��ک تـ�وده ب�زـرگ و خن��دهدار (بیجــن 1و والکنبــرگ.)22004
بــا افزایــش مهارتهــای زبانــی ،روابــط اجتماعــی کــودکان نیــز گســترش مییابــد .در
ایــن مرحلــه ،معمــوال والدیــن بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای ادبیــات عامــه و خوانــدن
شــعرها ،متلهــا و داســتانهای ســاده بــرای کــودک ،هیجانهــای مثبــت وی را بــر
ن نیــز بــه کــودک ایــن فرصــت را میدهــد ،کــه از دیــدن
میانگیزنــد .تماشــای کارتــو 
اتفاقــات ســادهای کــه بــرای شــخصیتهای کارتونــی در صفحــه تلویزیــون میافتــد ،لــذت
ببــرد و بــا خنــده بــه آنهــا واکنــش نشــان دهــد .در ایــن مرحلــه کــودکان میتواننــد
بازیهــای خــود را از ســطح حرکتــی ،بــه ســطح کالمــی توســعه دهنــد و بــا دســتکاری
قواعــد خودســاخته در بــه کارگیــری زبــان ،باعــث خنــده خــود ،همســاالن و حتــی بزرگســاالن
شــوند .آنــان هــم از خندیــدن خــود و هــم از ایــن کــه باعــث خنــده دیگــران شــدهاند ،لــذت
مــی برنــد .بازیهــای خنــدهدار حرکتیـکالمــی کــه کــودکان بــا یکدیگــر یــا بــا بزرگســاالن
1 . Buijzen
2 Valkenburg
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انجــام میدهنــد ،باعــث یادگیــری عمیقتــر زبــان و کارکردهــای اجتماعــی آن میشــود و
آنــان کــم کــم تفاوتهــای فرهنگــی و اجتماعــی کلمــات را درک میکننــد و فهمشــان از
موقعیتهــای شــوخی و جــدی توســعه مییابــد.
ماهیــت خندیــدن یــا هیجانهــای مثبــت در ســنین  ۵تــا  7ســالگی ،حقایــق زیــادی را
دربــاره رشــد شــناختی و گســترش مهارتهــای زبانــی کــودکان ،آشــکار میســازد .بازیهــای
کالمــی و شــوخیهایی کــه کــودکان در ایــن مرحلــه انجــام میدهنــد ،نشــان میدهــد کــه
آنــان قواعــد مکالمــه را آموختــه و میتواننــد از توالیهــای کالمــی بهــره گیرنــد؛ دایــره
کلماتشــان بــه حــدی رســیده اســت کــه بتواننــد بــا جایگزیــن کــردن یــا جابهجــا کــردن
برخــی کلمــات در یــک جملــه یــا شــعر موقعیتــی خنــدهدار خلــق نماینــد ،یــا اســامی طنزآمیز
و خنــدهدار بــرای اشــیا اطــراف خــود انتخــاب کننــد .بــا ایــن حــال بایــد همچنــان در نظــر
داشــت کــه محدودیتهــای شــناختی در ربــط دادن حــوادث ،باعــث میشــود کــه آنــان
بیشــتر غافلگیــر شــوند و بــه حوادثــی کــه از نظــر بزرگســاالن منطقــی و عــادی اســت ،از تــه
دل بخندنــد .قصههــا نیــز چــه بــه شــکل مکتــوب و چــه بــه صــورت انیمیشــن ،بــرای آنــان
در همیــن چارچــوب قابــل درک اســت و کــودک بــه حــرکات و رفتارهــا ،بیشــتر میخنــدد
تــا محتــوای طنزآمیــز داســتان.
بــر ایــن مبنــا ،بــرای کــودکان در ســنین  5تــا  7ســال و ســنین اولیــه بعــد از رفتــن
بـ�ه مدرسـ�ه ،طنـ�ز مطلـ�وب کمـ�دی بـ�زن بکـ�وب ( )Slapstickاســت .آنــان ایــن الگــو را،
هــم در بازیهــای خــود پــی میگیرنــد و مهارتهــای حرکتــی و جســمانی خــود را توســعه
میدهنــد و هــم از مشــاهده آن بــر صفحــه تلویزیــون لــذت میبرنــد .خندیــدن بیاختیــار
از زمیــن خــوردن دیگــران ،تــا قهقهــه زدن از تماشــای کارتــون تــام و جــری ،در ایــن چارچــوب
قابــل تحلیــل اســت .در واقــع ،در ایــن نــوع طنــز ،آنچــه باعــث حــس خوشــایند هیجــان
مثبــت و خنــده میشــود ،لــذت درونــی از کشــف ایــن حقیقــت اســت کــه اکنــون کــودک،
توانایــی کافــی بــرای کنتــرل حــرکات و فعالیتهــای خــود را بــه دســت آورده اســت و
میتوانــد رفتارهــای خــود را هماهنــگ نمایــد و اگــر حــرکات و رفتارهــای ناهماهنــگ و
غیرقابــل کنتــرل انجــام میدهــد ،اینبــار بــه صــورت ارادی ،ایمــن و برنامهریــزی شــده
اســت .در تجربــه تماشــای انیمیشــن نیــز ،از اینکــه شــخصیتهای کارتونــی چیــن مهارتــی
ندارنــد ،لــذت میبــرد و میخنــدد.
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رشــد زبــان در کــودکان حتــی تــا دوره اول نوجوانــی(  ۱۳ ، ۱۲ســالگی) ،کمــک چندانــی
بــه درک طنزهــای پیچیــده کالمــی و منطقــی نمیکنــد .درک طنزهــای کالمــی و منطقــی،
مســتلزم آشــنایی آنــان بــا قواعــد آشــکار و پنهــان زبــان و کارکردهــای اجتماعــی آن و
همچنیــن بینامتنیــت( )Intertextualityحاکــم بــر عناصــر طنزآمیــز در یــک فرهنــگ یــا
خــرده فرهنــگ اســت .بنابرایــن در رشــد مهارتهــای کالمــی در کــودکان مدرس ـهرو ،زبــان
بیشــتر بــه کمــک طنزهــای کنشــی و احتمــاالً هویتــی میآیــد و ترکیــب کنــش بــا کالم،
کــودک را بــه خنــده وا داشــته و مایــه سرخوشــی و لــذت او را فراهــم مــیآورد.
شناختشناسی تحول طنز در کودکان
رشــد و تحــول آگاهيهــاي کــودکان از جهــان بــه صــورت شــماتيک ،در آنچــه در
نظريـ�ه تحــول شــناختی پیــاژه« 1ط��رحواره» ی��ا «روان بنه»ناميــده ميشــود ،ســاماندهي
شدهاســت(منصور و دادســتان 1373 ،و  .)1376طــرحواره ،شــامل آگاهيهــاي کلــي
درباــره تجــارب روزانــه ماننــد رفتــن بــه مدرســه يــا مغــازه و تماشــاي تلويزيــون اســت
(اندرســون 2و برنــز .)1991 ،3در ايــن نظريــه ،طرحوارههــا دربرگيرنــدة آگاهيهــاي مــا

ً
نوعــا در توالــي حــوادث ايفــا
در مــورد نقشهايــي اســت کــه مــردم در زندگــي خــود و
ميکننــد .بديــن ترتيــب دانــش کالمــي ،مفهومــي و تجربــي کــودک بــه واســطه تجــارب
روزانــه شــکل ميگيــرد .ويژگــي هــر تجربــه بــراي کــودک ،برحســب مفهــوم و ارزشــي کــه از
آن تجربــه بــه دســت ميآيــد ،تفســير ميشــود ( احمــدی و رضایــی باینــدر.)1391 ،
در نظريــه شــناختي اصــل بــر ایــن اســت کــه «طنــز ،هنگامــي روي ميدهــد كــه يــك
بازآفرينــي از الگــوي عناصــر اتفــاق افتــد( ».مـــك گـــي 1979 ،4بــه نقــل از كرامتــي يــزدي و
دیگــران .)1397،در ایــن چارچــوب ،مفهمــوم ناهمخوانــی یــا عــدم تجانــس اهمیــت زیــادی
دارد و بیشتــر مهفــوم بینرشــتهای اســت ،تــا زبانشــناختی یــا حتــی روانشــناختی.
ناهمخوانــی در معنــاي وســيع ،مربــوط بــه چيــزی غيرمنتظــره ،خــارج از زمينـــه ،نامناســـب،
بــدون دليــل ،غيرمنطقــي ،اغراقآميــز و  ...اســت و زمانــی اتفــاق ميافتــد ،کــه ترتيــب
عناصــر تشــكيل دهنــده يــك رويــداد ،بــا الگـــوي طبيعـــي يـــا مـــورد انتظــار آن ،ناســازگار
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باشــد .مـكگـــي بـــه عنـــوان محقـــق پيشـــگام در زمينـــه طنـــز ،بـــر اهميـــت ناهمخوانی
تأكيــد ميكنــد .بــر اســاس نظــر او ،ناهمخوانــی زيــر ســاخت هــر نــوع طنــزي اســت.
ســطح دشــواري ناهمخوانــی و عــدم آشــنايي بــا محتــواي طنــز ،دو عاملــي هســتند كــه
ميتواننــد مانــع از درك كــودكان شــوند .اگــر طنــزي خيلــي آســان يــا خيلــي ســخت باشــد و
اگــر بــه موضـــوعي ،كــه شــخص آن را نميفهمــد ارجــاع بدهــد ،امــكان درك ،محــدود شــده
اســـت .مكگــي طنــز را بــه عنــوان «تجربــه ذهنــي از كشـــف يـــا درك تصـــورات ،حــوادث يا
ی مضحــك يــا فريبكارانــه» تعريــف و پيشــرفت و درك طنــز در
موقعيتهــاي ناهمخوانــ 
كودكان را ،در چهار مرحله ارائه ميكنـــد .هـــر مرحلـــه بـــر اســـاس توانـاييهـــاي شـــناختي
كودكــــان اســــت ،كــه كــــودك را قــادر بــه تشــــخيص و تولید ناهمخوانیهای شناختي
ميكنــد (مـكگـــي 1979 ،بـ�ه نقـ�ل از كرامتـ�ي يـ�زدي و دیگـ�ران 1397 ،و  .)1398ایــن چهــار
مرحلـــه عبارتند از:
مرحله )1انجام كنشهاي ناهمخوان با اشياء
آغــاز مراحــل پيشــرفت طنــز كامــا مرتبــط بــه شــروع بازيهـــاي وانمودی/تخیلــی
( )pretend playبـــا اشــياء اســت ،كــه در ابتــداي دوميــن ســال زندگــي كــودك ،ظاهــر
ميشــود .در ایــن بازیهــا ،کــودکان از اشــیا بــرای نشــان دادن چیــز دیگــری اســتفاده
میکننــد ،یــا بــه خــود و دیگــران نقــش میدهنــد و ســپس آنهــا را بــازی میکننــد و
شــرایطی فراهــم میشــود کــه دیدگاههــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــود و طــی آن ایدههــا
و عواطــف شــکل گرفتــه و دوبــاره مرتــب شــوند .در ایــن مرحلــه ،كــودكان اشــياء جديــد
و ناآشــنا را بــراي جايگزيــن كــردن بــا اشــياء آشــنا ،بــه كار ميبرنــد؛ بنابرايــن يــك شــي بــا
طــرحوارهاي كــه مناســب آن نيســت ،تلفيــق ميشــود .بــرای مثــال ،كــودكان ممكــن اســـت
يـــك فنجـــان را بـــه عنــوان كاله يــا يــك مــوز را بــه عنــوان تلفــن ،اســتفاده كننــد .مكگــي،
در مــورد رابطــه بـــازي و طنــز در ايــن مرحلــه ،معتقــد اســت كــه خنــده ،سرخوشــي حاصــل
شــده از يــك بــازي فانتــزي تخيلــی و منعكــس كننده مجموعهاي از شـــرايط شـــناخته شـــده
اســـت ،كـــه در مقابـــل واقعيــت عجيــب بــه نظــر ميرســند.
مرحله  )2نامگذاريهاي ناهمخوان براي اشياء و حوادث
در دو ســال اول زندگــي كــودكان ،مهارتهــاي زبانــي رشــد مييابــد و بــه آنهــا در
توليــد طنــز كمــك ميكنـــد .نامگــذاري ناهمخــوان بــراي اشــياء و حــوادث ،جنبــه مهمــي
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از ايــن مرحلـــه اســـت .بــه عنـــوان مثــال ،كــودكان ميتواننــد از دمــاغ ،گــوش يــا اســم
ديگــري كــه ســاخته خودشــان اســت ،بـــراي صـــدا كــردن كــودكان ديگــر اســتفاده كننــد.
كــودكان شــروع بــه جايگزيــن كــردن اعمــال بــا نشــانههاي زبانــي ميكننــد .ايــن توانايــي
دســتكاري رابطــه كلمــات و اشــياء بــه صــورت خــود خواســته و بــا اراده ،بــه تســلط
كــودكان بــر واژگان اشــاره دارد (کوچنــر 1991 ،1بــه نقــل از كرامتــي يــزدي و دیگــران.)1397،
بيــن دو تــا ســه ســالگي ،تركيبـــي از ايــن دو مرحلــه وجــود دارد ،همانطــور كــه كــودكان
درگيــر بازيهــای وانمودی/تخیلــی هســتند ،در مــورد آن بــه صــورت زبانــي نيــز اظهارنظــر
ميكننــد.
مرحله  )3ناهمخوانی مفهومي
در ايــن مرحلــه ،تغييــر شــگرفي در شــكل طنــز وجــود دارد و ظهــور آن بــه
دليــل ايــن واقعيـــت اســت كــه رشــد تفكــر مفهومــي در كودكـــان آغـــاز مـيشـــود.
در حـــدود ســـه ســـالگي كـــودك طبقههــاي اشــياء يــا حــوادث را تشــخيص
ميدهــد و اشــياء يــا حوادثــي را كــه ويژگيهــاي مختلــف دارنــد ،میفهمــد.
وقتــي كــه يكــي از ايــن ويژگيهــاي خــاص تغييــر ميكنــد يـــا مـــورد تخطـــي
واقــع ميشــود ،طنــز توليــد ميشــود .ايــن نــوع طنــز كــودك پيچيدهتــر و انتزاعيتــر
اســت .بنابرايــن كســـب توانايــي توليــد طنــز وقتــي اســت كــه توجــه به«تخطيهــاي
نمودهــاي مفهومــي چيزهــا» (،)violations of perceptual appearances of things
معطوف شود.
مرحله  )4طنز در معناي چندگانه ()multiple meaning
كــودكان توانايــي برعكــس كــردن توالــي اتفاقــات را دارنــد و ميتواننــد در ويژگيهــاي
اش�يـاء و رابطــه بيــن حــوادث ،تغييــرات اصلــي پديــد آورنــد .بنابرايــن توانايــي بازآفرينــي،
ب��ه فه��م معان��ي دوپهلوــ و متنــاوب واژگان ،كمــك ميكنــد .پيــش دبســتانيها ممكــن
است هر دو معني را بدانند ،اما آنهـ��ا تــ�ا حــــدود ســــن هفــــت ســــالگي ،نمــيتواننــد
در يــــك لحظــــه هــــر دو معنــــي را در ذهنشــــان نگه دارند.
شــاید بتــوان بــازی «دالــی موشــه» یــا «دالــی بــازی» را اولیــن نمونــه از تلفیــق
تواناییهــای شــناختی بــا فعالیتهــای مفــرح و شــادیبخش کودکانــه دانســت کــه
1 Kuchner, J.F
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بــر تشــــخيص و تولیــد ناهمخوانیهــای شــناختي اســتوار اســت .ایــن بــازی یکــی از
مهمتریــن بازیهایــی اســت ،کــه از موانــع زبانــی و فرهنگــی سراســر دنیــا عبــور کــرده
و بــه یــک بــازی جهانــی تبدیــل شــده اســت« .دالــی موشــه» نقــش بســیار مهمــی در
رشــد شــناختی کــودک ایفــا میکنــد و بــه شــکلگیری یکــی از مهمتریــن ظرفیتهــا و
قابلیتهــای ذهنــی یعنــی «نگهــداری ذهنــی»( )conservationمنجــر میشــود .نگهــداری
ذهنــی ،منتــج از ذهــن عملیاتــی اســت .ذهــن عملیاتــی ،ذهنــی اســت کــه وجــوه مختلــف
و خصوصیــات اشــیا را بــا هــم مرتبــط و هماهنــگ میکنــد و آنهــا را بــه صــورت یــک
نظــام کلــی و یکپارچــه ترکیــب میکنــد .مشــخصه عملیــات متقابــل آن اســت کــه وقتــی
عملیــات اول بــا عملیــات متقابــل ترکیــب میشــود ،هــم ارزی و تعــادل بهوجــود میآیــد.
بازگش ـتپذیری بــه معنــی «امــکان بازگشــت بــه نقطــه شــروع» ،پایــه اصلــی نگهــداری و
تثبیــت ذهنــی اســت؛ ایــن امــکان بــه دو شــکل ذهنــی و عملــی متجلــی میشــود .در
بازگشــتپذیری ذهنــی ،کــودک میتوانــد در ذهــن عملیــات بازگشــتپذیر انجــام دهــد،
یعنــی بــه نقطــه شــروع برگــردد .در بازگشــتپذیری عملــی کــه مبتنــی بــر بازگش ـتپذیری
ذهنــی اســت ،کــودک در عمــل عملیــات بازگشــتپذیری انجــام میدهــد .بــر ایــن مبنــا
کــودک از طریــق ایــن بــازی بــه قانــون بقــای شــئ ( )object permanenceدســت مییابــد
و در نهایــت بــه ایــن توانایــی ذهنــی میرســد ،کــه چیــزی کــه از میــدان دیــد او خــارج
شــده همچنــان وجــود دارد و نابــود نشــده اســت .غلبــه بــر ناهمخوانــی حضــور یــا نبــود
یــک شــئ در میــدان دیــد کــودک ،لذتــی دلخــواه را بــرای او بــه ارمغــان م ـیآورد و باعــث
خنــده و هیجانــات مثبــت در وی میشــود(منصور و دادســتان 1373 ،و .)1376
كرامتــي يــزدي و دیگــران ( )1397بــا بررســي بيــان كــودكان پيــش دبســتاني ،از درك
طنــز تصويــري براســاس نظريــه ناهمخوانــی ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه كــودكان پيــش
دبســتاني مــورد بررســـي ،قـــادر بـــه تشـــخيص ناهمخوانیهــا در تصـــاوير طنــز هســتند.
آنهــا ميتواننــد چيزهـــايي را كـــه باعـــث خنـــدهدار شـــدن تصـــاوير اســـت درك و بيــان
كننــد .كــودكان از طريــق مقايســه تصويــر بــا طرحوارههايــي كــه در ذهنشــان دارنــد،
ميتواننــد بــه درك ناهمخوانیهــای اصلــي و فرعــي يــك تصويــر خنــدهدار دســت يابنــد.
آنــان عــاوه بــر درك و بيــان ناهمخوانیهــای اصلــي و برجســته تصاويــر ،توانايــي درك
ناهمخوانیهــای فرعــي و حتـــي جزئيـــات نامتجـــانس ريـــز تصاويــر طنــز را نيــز دارنــد .بــه
عنــوان مثــال بســتهبودن چشـمها هنــگام راه رفتــن يـــا پـــائين گـــرفتن بيــش از حــد ســر،
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كــه منجــر بــه نديــدن رو بــه رو ميشـــود ،كـــه در نگـــاه اول يـــا نگـــاه ســـريع بـــه چشــم
نميآينــد نيــز توســط تعــدادي از كــودكان مــورد آزمــون ،بــه عنــوان دليلـــي بـــر خنــدهداري
تصويــر بيــان شــده اســت.
کــودکان در ســنین بیــن  4تــا  5ســـالگی بـــه یـــک توانـــایی شـــناختی کلیــدي بــراي
پیشبینــی و شــرح دادن رفتــار خودشــان و دیگـــران بـــا توجــه بــه حــاالت ذهنـــی ماننـــد
بـــاور ،میـــل ،نیـــات و ادراك دســـت مییابند؛ بـــه ایـــن توانـــایی ویـــژه« ،نظریـــه ذهـن»
گفتـــه مـیشـــود .هنگامــی کــه کــودك بتوانــد «بــاور» را درك کند ،بـــه نظریه ذهن رســیده
اســت .باورهــا شــیوهایي را کــه جهــان هســت یــا مــا میخـــواهیم بـــه آن شـــکل باشــد،
منعکــس میکننــد؛ بنابرایــن اگــر مـــا بفهمـــیم بـــاوری اشـــتباه اســت ،ســعی خواهیــم کرد
آن را مطابق با حقیقـــت اشـــیاء خـــارجی تغییر دهـــیم .درك باور کاذب ،مهـمتـــرین عنصـــر
کلیـــدي نظریـــه ذهـن اســـت .آسیب «نظریـه ذهـن» ممکن اسـت توانـــایی درك کودکـان
را از شـوخطبعـــی و طنـــز و همچنیــن شــرح عالیــق و آگاهــی در گفتگــو بــا همساالنشــان
محـــدود کنــد .عــاوه بــر ایـــن ،فقـــدان نظریـــه ذهـــن بـــا مشـــکالتی در زمینـــه اجتماعــی
همــراه اســت (نســائیان و دیگــران.)1389،
پژوهشهـــای انجامشـــده روی کـــودکان دارای رشـــد عـــادی ،نشـــان داده اســـت کـــه
توانایـــی اســـتنباط نیـــت طعنهآمیـــز از گفتههـــای کنایـ ـهای کالمــی ،در حــدود ســـن 5
یـــا  6ســـالگی ظهــور میکنــد و رشـــد آن تـــا نیمههــای دوران کودکـــی ادامـــه مییابـــد.
پژوهشـــگران بـــر اهمیت درک زبـــان غیرتحتاللفظی ،بـرای ارتباطـــات روزمـره و اتحـاد کلی
اجتماعـــی تاکید کردهانـــد .بـــرای مثـــال ،اگـر یـک کـودک بـا اختـــال طیـف اتیسـم تـوپ
بســـکتبال را پرتاب کنـــد و پرتابش به خطـــا بـــرود و همبازیـــش به طعنـــه بگوید« :عجب
شـــوتی»! ،کـــودک بـــا اختـــال طیف اتیسـم براسـاس معنـــای واقعی ایـــن جملـه ،پاسـخ
همبازیـــش را میدهـــد؛ بـــرای مثـــال میگوید« :نـــه شـــوت خوبـــی نبود ،مـــن آن را خطـا
پرتــاب کـــردم( ».پرســیک 1و دیگــران .)2013،بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد درک کنایههــا
و طعنههــا در طنزهــا چــه بــه صــورت نوشــتاری و تصویــری و چــه بــه شــکل کالمــی و کنشــی
در انــواع رســانهها بــه ویــژه تلویزیــون نیازمنــد شــناخت کــودک از بینامتنیــت مفاهیــم و

مضامیــن ،بــه خصــوص اســتعارهها و نمادهــا در بافتــار فرهنگــی اســت .ایــن امــر معمــوالً

1 . Persicke
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بــا رســیدن بــه تــراز تحــول شــناختی عملیــات منطــق صــوری و انتزاعــی ،میســر اســت و
کــودکان زیــر ده ســال ،بــه طــور معمــول در پــردازش و درک ایــن گونــه اطالعــات بــا مشــکل
مواجــه هســتند.
تلویزیون و طنز کودکان
بــر مبنــای آنچــه کــه دربــاره مراحــل رشــد تحــول خنــده و شناختشناســی درک طنــز در
کــودکان گفتــه شــد ،در بررســی نحــوه مواجهــه کــودکان بــا برنامههــا یــا محتواهــای طنــز
در قــاب تلویزیــون بایــد بــه ســه مســئله مهــم توجــه داشــت:
الــف) ماهيــت اطالعــات تلويزيونــي و نیــز تواناييهــا و مهارتهايــي کــه بــراي
پــردازش آنهــا الزم اســت.
ب) نحــوة مفهومســازي و ماهيــت مفاهيــم ســاخته شــده از اطالعــات و پيامهــاي
تلويزيونــي در ســنين و زمينههــاي مختلــف متفــاوت اســت.
ج) ماهيــت اطالعــات تلويزيونــي و کيفيــت پردازششــناختي آنهــا ،در تأثیرپذیــری
کــودکان و تعييــن آنچــه از تلويزيــون ميآموزنــد ،مؤثــر اســت.
بدیهــی اســت کــه کــودکان ،در ســنین مختلــف و مراحــل متفــاوت رشــد و تحــول
شــناختی خــود ،محدودیتهــای ذاتــی بــرای پــردازش اطالعــات دارنــد .بنابرایــن نمیتــوان
انتظــار داشــت کــه بــا هــدف انتقــال مفاهیــم و آموزههــای اجتماعــی ،اخالقــی و دینــی
یــا هــر هــدف دیگــر در قالــب طنــز ،اطالعاتــی بــه کــودکان ارائــه داد کــه قــادر بــه پــردازش
و مفهومپ��ردازی آنه��ا نیس�تـند .از آنجــا کــه ســاختار اصلــی برنامههــای تلویزیونــی بــر
داســتان ،بــه معنــی روایــت توالــی حــوادث و رویدادهــا ،اســتوار اســت ،میــزان پیچیدگــی
روایــت و بهرهگیــری آن از عناصــر کالمــی ،تصویــری و کنشــی نقــش مهــم و بنیــادی در درک
کــودکان از محتواهــای طنــز تلویزیونــی ایفــا میکنــد .پيشفــرض اساســي در پژوهشهایــی
کــه در ايــن زمینــه انجــام یافتــه ،آن اســت کــه کــودکان تواناييهــاي شــناختي الزم را
بــراي فهــم کامــل برنامههــا ندارنــد و در پــردازش اطالعــات بــا محدوديتهــاي عمــدهاي
مواجهانــد .برخــي از عمدهتريــن ايــن محدوديتهــا عبارتنــد از:
1 .کــودکان بــه خصــوص خردســاالن در تشــخيص مضمــون اصلــي داســتان ،از
موضوعــات حاشــيهاي و فرعــي ،بــا مشــکل مواجــه ميشــوند .بــراي خردســاالن
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رويــداد جالبــي کــه در داســتان اتفــاق ميافتــد ،ممکــن اســت بــه انــدازه موضــوع
اصلــي داســتان ،مهــم تلقــي شــود؛ مثــاً صحنــه گــم شــدن شــئي کــه موضــوع

فرعــي اســت ،ممکــن اســت بــه انــدازه موضــوع اصلــي داســتان ،مثــاً اهميــت
و فوايــد مدرســه رفتــن ،توجــه کــودک را جلــب کنــد و حتــي موجــب شــود کــه
کــودک نتوانــد داســتان را بــه طــور مناســب دنبــال نمایــد.
 2 .خردســاالن نميتواننــد بهراحتــي عناصــر مختلــف داســتانها را بــه هــم مربــوط
ســازند؛ مثــاً در قســمتي از داســتان صحنــهاي نشــان داده ميشــود کــه در آن
مــردي در حــال دزدي اســت ،نيــم ســاعت بعــد صحنــه دســتگيري آن مــرد بــه
نمايــش گذاشــته ميشــود .فهــم ايــن مطلــب کــه مــرد بــه جــرم دزدي دســتگير
شــده ،مســتلزم آن اســت کــه کــودک بتوانــد بيــن دو صحنــه ارتبــاط برقــرار کنــد.
تحقيقــات نشــان ميدهــد کــه کــودکان در صــورت وجــود فاصلــه زمانــي طوالنــي،
بهراحتــي قــادر بــه انجــام دادن ايــن کار نيســتند.
 3 .کــودکان در اســتنباط علتهــا مشــکل دارنــد و نميتواننــد علــت شــکلگيري
رويــداد را ،بــه هنــگام تماشــاي برنامــه اســتنباط کننــد .فــرض کنيــد صحنــهاي
نشــان داده ميشــود کــه در آن ســربازاني بــراي حملــه آمــاده ميشــوند ،صحنــه
قطــع ميشــود و پــس از آن صحنــه ويرانــي دهکــده نشــان داده ميشــود .از ايــن
چنــد صحنــه ميتــوان اســتنباط کــرد ،حملــه ســربازان موجــب ويرانــي دهکــده
شــده اســت؛ امــا کــودکان خردســال ،نميتواننــد عامــل نابــودي دهکــده را
اســتنباط کننــد.
 4 .کــودکان بــه خصــوص خردســاالن در درک انگيزههــا ،احساســات و نيــات درونــي
افــراد ،بســيار ضعيــف هســتند و شــناخت اجتماعــي آنهــا بســيار تعجبانگيــز
اســت .آنــان حتــي از ايــن کــه ديگــران هيجانــات و انگيزههــاي خصوصــي دارنــد.
آگاهــي کمــي دارنــد و در نتيجــه نميتواننــد حوادثــي را کــه در داســتان اتفــاق
ميافتــد ،بــه انگيزههــاي درونــي اشــخاص ارتبــاط دهنــد؛ بــراي آنــان رفتــار کودکــي
کــه بــه منظــور انتقامگيــري از مــادرش ليوانهــا را ميشــکند بــا رفتــار کودکــي کــه
ً
اشــتباها ليوانــي را ميشــکند مســاوي اســت .زيــرا کــودک از فهــم انگيزههــاي

متفــاوت ايــن دو رفتــار ،مشــابه عاجــز اســت ( احمــدی و رضایــی باینــدر.)1391 ،
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بنــا بــه نظریههــای تحولــی رشــد ،تواناییهــای ذهنــی کــودکان خردســال در پــردازش
محتــواي برنامههــا ،نســبت بــه مهارتهــای شــناختی کــودکان بزرگتــر ،پيچيدگــي و
پيشــرفت کمتــري دارنــد .مثــاً کــودک خردســال بــر پايــة تجــارب محــدود و ســاختار

شــناختي ســادهتر خــود ،ممکــن اســت تصــور کنــد ،افــراد بلندقــد قــوي نيــز هســتند .پــس
در یــک ســاختار طنزآمیــز ،پــردازش صحن ـهاي کــه در آن يــک فــرد کوچ ـک انــدام ،بســيار
قــوي ظاهــر ميشــود يــا يــک فــرد بلنــد قــد ،ضعيــف عمــل میکنــد ،بــراي کــودک مشــکل
تلقــي ميشــود .اگــر اطالعــات مســتلزم انتــزاع بيشــتر باشــند ،مثــل نمايــش فــرد بلنــد
قــدي ،کــه بــه لحــاظ جســمي قــوي اســت ،امــا از نظــر روانــي یــا اخالقــي ضعيــف اســت،
حتــي بــراي کــودکان بزرگتــر نيــز مشــکالت زيــادي بههمــراه خواهــد آورد.
اگــر محتــواي برنامههــاي تلويزيونــي ،بــه صــورت ســادهاي ارائــه شــود و داراي نمادهــاي
آشــکاري مثــل تصاويــر ديــداري بــدون پيامهــاي کالمــي باشــند(مثل کارتونهــاي پلنــگ
صورتــي و تــام و جــري) ،کــودکان خواهنــد توانســت محتــواي برنامــه را ،بــه راحتــي دريافــت
کننــد .در عــوض اگــر محتــواي ارائــه شــده ،مســتلزم اتــکاي زيــاد بــه رمزهــاي کالمــي يــا
شــامل اســتعارهها و تعابيــر معمــول و غيرمعمــول کالمــي باشــد ،کــودکان در ســنين کمتــر
از نــه ســال ،بــه احتمــال زيــاد در درک محتــواي برنامــه دچــار ابهــام خواهنــد شــد ( احمــدی
و رضایــی باینــدر.)1391 ،
مایــا گوتــز 1و ماریــا بــرگ ،)2014( 2بــا بهرهگیــری از  ۴۱مؤلفــه و شــاخص تولیــد و خلــق
موقعیتهــای طنــز در رســانههای دیــداری و شــنیداری ،کــه از ســوی بیجــن و والکنبــرگ
( ،)2004تدویــن شــده بودنــد ،توصیــف و دریافــت  ۵۱۰کــودک  ۷تــا  ۱۳ســاله ســاکن
کشــورهای کانــادا ،اوگانــدا ،برزیــل ،نیوزلنــد و آلمــان را از طنزهــای تلویزیونــی ،مورد بررســی
قــرار دادنــد .در ایــن بررســی ،بــرای کــودکان برخــی انیمیشــنهای محبــوب مثــل «بــاب
اســفنجی»« ،تــام و جــری» و « کایــوت و رودرانــر» نمایــش داده و از آنــان خواســته شــد

تــا بگوینــد ،چــه چیــزی واقعـ ً
ـا باعــث خندهشــان میشــود .نتایــج بهدســت آمــده نشــان
داد ،غافلگیــری و کشــف ناهمخوانــی بیــن رویدادهــا یکــی از مهمتریــن ســازوکارهای
ایجــاد هیجــان مثبــت و خنــده در کــودکان اســت .در واقــع ،آنچــه کــه در عمــل موجــب
خنــده میشــود ،بــه چالــش کشــیده شــدن دنیــای ادراکــی کــودکان اســت؛ یعنــی اتفاقــی
1 . Maya Götz
2 . Maria Berg
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میافتــد کــه بــر حســب ظرفیتهــای شــناختی کــودک خــارج از انتظــار و پیشبینیهــا
اســت .رویدادهــای غیــر منتظــره بــرای کــودکان در ســنین پایینتــر ،بــه معنــی کشــف
ناگهانــی قواعــد زندگــی واقعــی و بــر مبنــای رشــد ســاختارهای مغــزی مثــل «نورونهــای
آینـهای» اســت ،امــا غافلگیــری و اتفاقــات غیرمنتظــره فقــط بــرای ایــن دســته از کــودکان
جــذاب نیســتند ،کــودکان بزرگتــر ،نوجوانــان و بزرگســاالن نیــز غافلگیــری را دوســت
دارنــد و بــه آن میخندنــد .تفــاوت در ایــن اســت کــه در کــودکان کــم ســن و ســال
لــذت حاصــل شــده ،ناشــی از کشــف ناهمخوانیهــای شــناختی اســت؛ امــا بــرای ســنین
باالتــر ،کارکردهــای روانشــناختی مثــل تخلیــه هیجــان و پاالیــش را دارد .ایــن پژوهشــگران

دریافتنــد کــه کمــدی بــزن بکــوب ( )Slapstickچ��ه در ش��کل اصی�لـ آن مثــاً در انیمیشــن
«تــام و جــری» و «کایــوت و رودرانــر» و چــه در شــکل تلفیقــی آن(تلفیــق کنــش و کالم)
در «بــاب اســفنجی» ،بــرای کــودکان ســنین پاییــن جذابیــت بیشــتری دارد .بــرای کــودکان
بزرگتــر جنبههــای دیگــری از طنــز مثــل فریــب دادن ماننــد مــواردی کــه در برنامههــای
دوربیــن مخفــی رخ میدهــد ،موضوعیــت پیــدا میکنــد و آنــان را میخندانــد .بــه ایــن
معنــی کــه ،کــودک بــه حــدی از رشــد شــناختی رســیده اســت ،کــه بیــن موقعیــت واقعــی
و موقعیــت فرضــی و ســاختگی ،تشــخیص قائــل شــود و از ایــن کشــف خــود لــذت ببــرد.
تحلیــل واکنشهــا و توضیحــات کــودکان در ایــن بررســی نشــان داد ،خندیــدن کــودکان
بــه صحنههــای خشــونت آمیــز نظیــر آنچــه کــه در انیمیشــن تــام و جــری دیــده میشــود،
نــه بــه دلیــل خشــن بــودن ،بلکــه بــه دلیــل برتــری کاراکترهــای کوچکتــر بــر کاراکترهــای
بزرگتــر اســت .ایــن توانایــی در کــودکان  ۱۰ســاله و بیشــتر نمــود پیــدا میکنــد ،چراکــه
آنــان بــه مرحلــه عملیــات منطقــی عینــی رســیده و میتواننــد ناهمخوانــی ناشــی از غلبــه
کوچــک بــر بــزرگ را درک نماینــد .ایــن الگــو در برتــری «ضعیفتــر» بــر «قویتــر» ،نظیــر
آنچــه کــه در انیمیشــن «کایــوت و رودرانــر» دیدهمیشــود ،بــه تقویــت اعتمــاد بــه نفــس
کــودکان کمــک میکنــد.
نتیجهگیری
مهمتریــن آســیب و کاســتی در رویکردهــای غالــب بــه تولیــد و تامیــن محتواهــای
رســانهای بــرای کــودکان ،نادیــده گرفتــن محدودیتهــای ذهنــی و شــناختی آنــان در
کمیــت و کیفیــت پــردازش اطالعات
پــردازش و درک اطالعــات و مفهومپــردازی از آنهاســتّ .
در کــودکان ،تفــاوت ماهــوی بــا بزرگســاالن دارد .از ایــن رو بایــد در تمــام محتواهایــی
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کــه در قالبهــای مختلــف کالمــی ،نوشــتاری ،تصویــری و چندرســانهای بــرای آنــان تهیــه
میشــوند ،ایــن اصــل مهــم مدنظــر باشــد .مفهــوم طنــز و طنــز کــودکان نیــز بایــد در همیــن
چارچــوب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ویژگیهــا و ابعــاد آن را تبییــن کــرد .از ایــن منظــر،
ایــن مفهــوم پیــش از آنکــه بــه کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی داللــت داشــته باشــد
و طنــز ،قالبــی بــرای انتقــال آموزههــا یــا انتقــاد بــه کاســتیهای جامعــه قلمــداد شــود؛
طنــز کــودکان ،معــادل مجموعــه محتواهایــی اســت کــه باعــث هیجــان مثبــت و خنــده در
کــودکان میشــود و ســرگرمی مهمتریــن کارکــرد آن اســت .تاکیــد بــر خنــده و ســرگرمی
در طنــز کــودکان بــه معنــی فــرو کاســتن از ارزشهــای آن در رشــد جســمی ،شــناختی و
اجتماعــی آنــان نیســت .ســرگرمی و خنــده بــه خــودی خــود فراینــد رشــد و تحــول را در
ابعــاد مختلــف ،تســهیل میکننــد و کیفیــت زندگــی و بهزیســتی ( )Well-beingکــودکان
را توســعه میدهــد .همچنیــن محــور قــرار دادن خنــده و ســرگرمی ،هرگــز معــادل بطالــت
و غفلــت از ظرفیتهــای مطالــب و برنامههــای طنــز بــرای آمــوزش نیســت .آنچــه در ایــن
گســتره اهمیــت دارد ،نــوع آمــوزش و کمیــت و کیفیــت آموزشهاســت .بــا عنایــت بــه
مطالبــی کــه در ایــن مقالــه مــرور شــد ،میتــوان بــا هــدف جلوگیــری از هرگونــه ســوء
تعبیــر ،از مفهــوم «برنامههــای شــاد» بــه جــای «برنامــهطنــز» بهــره جســت .شایســته
اســت در تولیــد و تامیــن اینگونــه برنامههــا نــکات ذیــل مــورد توجــه قــرار گیرنــد:
1 .خنــده ،شــوخ طبعــی و بازیهــای شــادیآور چــه مشــارکتی -واقعــی و چــه
مشــاهدهای -رســانهای ،فــارغ از هرگونــه کارکــرد آموزشــی و تربیتــی ،جــزء نیازهــای
رشــدی کــودکان هســتند و ســودمندی آنهــا بــرای رشــد بهنجــار کــودک ،محــرز
اســت .ایــن ســازوکار باعــث میشــود ســاختار مغــزی آنــان از جنبههــای عصــب-
روانشناســی ( )Neuropsychologyرشــد یابــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه کاهــش
نقشآفرینــی خانوادههــا در تأمیــن ایــن نیــاز ،نســبت متناســبی از برنامههــای
ویــژه کــودکان ،بــه برنامههــای شــاد(طنز) ،اختصــاص یابــد و در جــداول پخــش
هــر شــبکهای بــه گونـهای توزیــع شــود کــه تنــوع ســاختاری ،موضوعــی و محتوایی
برنامههــا حفــظ گــردد.
2 .اگرچــه در تبییــن کارکردهــای آموزشــی رســانهها ،همــواره بــر آموزشهــای
غیرمســتقیم تاکیــد میشــود ،امــا ایــن موضــوع در زمینــه برنامههــای شــاد(طنز)،
اهمیــت بیشــتری دارد .در برنامههایــی کــه بــرای کــودکان کمتــر از  ۵یــا  ۶ســال
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تولیــد میشــوند ،نیــازی بــه گنجانــدن آموزشهــای مســتقیم نیســت و کــودکان
از طریــق مشــاهده ،آنچــه را کــه بایــد درونــی کننــد ،دریافــت مینماینــد .آنچــه
کــه مهــم اســت سادهســازی مفاهیــم و گنجانــدن مصادیــق عینــی یــک مفهــوم
در مجموعــه برنامــه اســت .مصادیــق بایــد عینــی ،ملمــوس و در چارچــوب نظــام
ادراکــی کــودکان و متمرکــز بــر کنــش و محتــوای کالمــی ســاده باشــند.
3 .رشــد مهارتهــای ارتباطــی (ارتبــاط بــا جهــان خــارج شــامل تعامــل بــا همســاالن و
بزرگســاالن) و شــکلگیری عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس از نیازهــای بنیــادی در
تحــول شــناختی و اجتماعــی کــودک اســت .برنامههــای طنــز از ظرفیــت باالیــی در
ایــن زمینــه برخوردارنــد .برنامههــای شــاد بــزن بکــوب ( ،)Slapstickبــه راحتــی
میتواننــد ایــن هــدف را تأمیــن کننــد.
4 .در برنامههــای شــاد و طنــز عروســکی از طنزهــای هویتــی اســتفاده میشــود و
بــا دســتکاری در انــدازه و نســبت انــدام عروســکها شــخصیتهای طنزآمیــز و
محتــوای شــاد تولیــد میگــردد .در ایــن مــوارد ،هــر چــه شــخصیتها فانتزیتــر
باشــند ،هــم بــرای کــودکان جذابتــر اســت و هــم از برخــی از پیامدهــای منفــی
جلوگیــری میکنــد .عروسـکهای فانتــزی بــه دنیــای خیالــی کــودکان تعلــق دارنــد،
بنابرایــن دســتکاری در انــدام آنهــا ،تصویــر و تصــوّ ر کــودکان از پیکــره انســانی
بهنجــاررا مخــدوش نمیکنــد و تعامــل آنــان بــا افــرادی کــه دچــار کژدیســکی
اندامــی یــا معلولیــت هســتند ،آســیب نمیبینــد .از شــاخصترین و موفقتریــن
نمونههــای اینگونــه طنــز کودکانــه ،میتــوان بــه برنامــه «قصههــای تــا بــه تــا»
و عروســک «زیزی گولــو» و همچنیــن شــاهکار نمایــش عروســکی ایــران «مدرســه
موشهــا» و «کاله قرمــزی» اشــاره کــرد.
5 .برنامههــاي خردســاالن و کــودکان تــا هشــت ســالگی ،بایــد بــر تصویــر و کنــش
متکــی بــوده و بــه پردازشهــاي کالمــي نيازمنــد نباشــد .اســتفاده از تصويــر بــدون
تکيــه بــر پيامهــاي کالمــي بــراي خردســاالن مناس ـبتر اســت .همچنيــن در تهیــه
و پخــش ايــن برنامههــا بايــد در اســتفاده از تکنيکهــاي برنامهســازي ،مثــل
نــوع تدويــن ،تناســبآنهــا بــا ظرفيــت درک کــودک مــد نظــر قرارگیــرد .پرشهــاي
زمانــي پيچيــده هــم ،باعــث ســردرگمي کــودک در دنبــال کــردن داســتان و فهــم
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آن ميشــود.
6 .میــان نــوآوری و خالقیــت بــا هیجانــات مثبــت ،شــادی و خیا لپــردازی همــواره
نســبت مســتقیم وجــود داشــته اســت .از ایــن منظــر ،تاکیــد بــر برنامههــای طنــز
و ایجــاد روحیــه شــاد در کــودکان فراتــر از ســرگرم کــردن آنهاســت .بلکــه تربیــت
نســلی اســت ،کــه بــا توســعه دامنــه خیا لپردازیهــای خــود ،در مواجهــه بــا
مســائل و مشــکالت زندگــی ،خــاق و نــوآور اســت .بیتردیــد میــزان پیشــرفت
و توســعه هــر کشــوری ،بــه انــدازه وســعت خیا لپردازیهــای کــودکان آن
خواهــد بــود.
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فـيلمنامـــه بـــراي كودكـــان و نوجوانــان .تصویرنامــه ،بهــار و تابســتان  ،1391ســال اول  -شــماره 101 - 72 : 2
پــدرام ،نــگار ،)1383( .بچههــا نگــران اخــاق پــدر ومادرهایشــان هســتند؛ حرفهــاى طنزنویســان دربــارة طنــز
کودکانــه .کتــاب مــاه کــودك و نوجــوان ،ســال  ،8شــماره  ،86ص10 .
دهباشــی شــریف ،فــروزان ،میرافضلــی ،ســیده فاطمــه .)1398( .انــواع طنــز و شــیوه دوبلــه آن در انیمیشــن
زوتوپیــا (شــهر حیوانــات) براســاس مــدل مارتینــز ســیرا .فصلنامــه علمــی رســانههای دیــداری و شــنیداری
)29(13 ، 225-209
جاللــی مریــم ،بهشــتی فــرد فاطمــه( .)1394قلمــرو طنــز در داســتانهای کــودک  /بــا تکیــه بــر داســتانهای دهــۀ
 ۸۰در ایــران بــرای گــروه ســنی الــف ،ب ،ج  .دوره  ،۱شــماره  ۳و ۲۶۴-۲۵۷، ۴
فایبلمــن ،جیمــز ( .)1380کمــدی در نظریههــای معاصــر ترجمــه عالءالدیــن طباطبایــی ،فارابــی ،دوره هفتــم،
شــماره 3
صادقــی ،زهــرا ( .)1398مقایســه اثربخشــی بــازی درمانــی و خنــده درمانــی بــر اضطــراب و ناامیــدی کــودکان
مبتــا بــه ســرطان .پایاننامــه بــرای دریافــت درجــه پایاننامــه کارشناســی ارشــد؛ رشــته روانشناســی گرایــش
بالینــی .دانشــگاه محقــق اردبیلــی.
کرامتــی یــزدی ،ســریرا ،شــریفی ،شــهال ،علیــزاده ،علــی و کامیابــی گل ،عطیــه ( .)1397بررســی بیــان کــودکان
پیشدبســتانی از درک طنــز تصویــری براســاس نظریــه عدمتجانــس ،زبانشــناخت شــماره  ،)18( 9ص-15.
.38
کرامتــی یــزدی ،ســریرا ،شــریفی ،شــهال ،علیــزاده ،علــی و کامیابــی گل ،عطیــه ( .)1398تحلیــل ســاز و کارهــای
منطقــی در تولیــدات طنزآمیــز کــودکان پیــش دبســتانی .پژوهشهــای زبانــی (دانشــکده ادبیــات و علــوم
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فاطمــي ,فریمــاه .)1394( .بررســی تاثیــر بیــان طنــز در تبلیغــات تجــاری .نشــریه تخصصــی هنرهــای کاربــردی,
(04ششــم).45-35 ,
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