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چکیده

ــی مباحــث  ــون اصل ــه اســت. کان ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــودکان م ــز ک ــه، ویژگی هــا و مختصــات طن ــن مقال در ای

مطــرح در ایــن گســتره، تفاوت هــای رشــدی و تحولــی و محدودیت هــای شــناختی کــودکان در دریافــت، پــردازش 

ــردازش اطالعــات در کــودکان تفــاوت  ــژه اطالعــات رســانه ای اســت. کّمیــت و کیفیــت پ و درک اطالعــات،  بوی

ماهــوی بــا بزرگســاالن دارد. از ایــن رو بایــد در تمــام محتواهایــی کــه در قالب هــای مختلــف کالمــی، نوشــتاری، 

تصویــری و چندرســانه ای بــرای آنــان تهیــه می شــوند، ایــن اصــل مهــم مدنظــر باشــد و مفهــوم طنــز بــرای کــودکان 

نیــز بایــد در همیــن چارچــوب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ویژگی هــا و ابعــاد آن تبییــن شــوند. در ایــن مقالــه، 

کودکــی ســن تقویمــی از خردســالی تــا ســن ۹ ســالگی، یعنــی قبــل از مرحلــه تحــول شــناختی عملیــات منطــق 

ــز نیــز در چارچــوب نظــام ادراکــی کــودکان تعریــف شــده و  صــوری و انتزاعــی را در برمی گیــرد. از ایــن منظــر، طن

شــامل هرگونــه محتوایــی می شــود کــه باعــث هیجــان مثبــت در کــودک شــده و خنــده در پــی داشــته باشــد. 

ــرد  ــه ف ــر ب ــه منحص ــر رابط ــد ب ــن تأکی ــانه ای، ضم ــز رس ــوص طن ــودکان، بخص ــز ک ــای طن ــرای واکاوی ویژگی ه ب

کــودکان و رســانه ها، انــواع محتواهــای طنــز بــر اســاس الگــوی ریخت شناســی آرتــور آســابرگر مقوله بنــدی شــده 

و طنزهــای قابــل درک بــرای کــودکان معرفــی شــده اند. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت خنــده در ایــن رویکــرد، 

ســیرتحول خنــده بــر مبنــای رشــد تقویمــی و شــناختی کــودکان ترســیم شــده و شناخت شناســی تحــول طنــز در 

کــودکان، بــا تکیــه بــر پژوهش هــای گذشــته، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

واژه های کلیدی

 طنز، طنز تلویزیونی، طنز و مخاطب کودک، ریخت شناسی طنز، طنز و تحول شناختی 

ــوم تربیتــی، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، تهــران،  1 . کارشناســی ارشــد روانشناســی، دانشــکده روانشناســی و عل
bayandor@irib.ir                                                                                                                                   .ایران 

ــران.   ــران، ای ــگاهی، ته ــاد دانش ــتی، جه ــد شهیدبهش ــی، واح ــات فرهنگ ــنجی و مطالع ــروه نیازس ــتادیار گ 2 . اس
S_ahmadi@acecr.ac.ir                                                                                        )نویســنده مســئول(



124

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

مبانی روانشناختی استفاده از طنز ...

مقدمه

بــه دلیــل نقــش مهــم دوران کودکــی در شــکل گیری شــخصیت و پایه ریــزی بنیان هــای 

رشــد شــناختی، عاطفــی و اجتماعــی، والدیــن روانشناســان و فعــاالن حوزه هــای مختلــف 

تربیتــی همــواره در مواجهــه کــودکان بــا محیــط پیرامــون و کمیــت و کیفیــت اطالعــات در 

ــژه ای  ــگاه وی ــروزی، رســانه ها جای ــان رســانه ای شــده ام ــان را داشــته اند. در جه ــار آن اختی

ــه کنشــگر  ــه نهــادی میانجــی ب ــه مثاب ــه ویــژه کــودکان پیــدا کــرده و ب در زندگــی مــردم ب

مهــی در فراینــد اجتماعــی شــدن و فرهنــگ پذیــری تبدیــل شــده و نقــش مهمــی در رشــد 

ــد. ــان ایفــا می کنن و بالندگــی آن

 در بررســی نقــش رســانه ها بــه ویــژه تلویزیــون در زندگــی کــودکان و تاثیــر آن بــر ابعــاد 

ــر  ــران ب ــی صاحب نظ ــز اصل ــی، تمرک ــی و اجتماع ــناختی، عاطف ــول ش ــد و تح ــف رش مختل

برنامه هــای آموزشــی و فیلم هــا یــا برنامه هــای دارای محتــوای ویــژه )از جملــه خشــونت و 

پرخاشــگری( بــوده اســت و گونــه هــای دیگــر مثــل طنــز کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. 

اصــوال در رویکردهــای ســنتی بــه تاثیــر تلویزیــون بــر کــودکان، بــر نقــش نــه چنــدان مثبــت 

ایــن رســانه بیشــتر  تاکیــد شــده و در ســنت هــای پژوهشــی جنبه هــای مخــرب بــه طــور 

اغــراق آمیــزی برجســته شــده اند. امــا بــه نظــر می رســد پــس از گذشــت حــدود یــک قــرن 

ــوان  ــون می ت ــودکان اکن ــرای ک ــا ب ــه ه ــواع برنام ــش ان ــد و پخ ــون و تولی ــور تلویزی از ظه

رویکردهــای منفی نگرانــه را بــه چالــش کشــید و بــر جنبــه هــای مثبــت ایــن رســانه و البتــه 

ــره، دفــاع کــرد. ــه بازی هــای ویدیویــی، شــبکه های اجتماعــی و غی دیگــر رســانه ها از جمل

ــای  ــوزه ه پژوهش ه ــر را در ح ــدی کمت ــه عالقه من ــت ک ــای اس ــه گونه ه ــز از جمل  طن

ــه، نقــش  ــن گون ــی ای ــل جذابیــت ذات ــه دلی ــه ب ــی ک ــه اســت. در حال رســانه ای برانگیخت

ــد  ــی توان ــودکان م ــی ک ــی و اجتماع ــناختی عاطف ــول ش ــد و تح ــز در رش ــای طن محتواه

ایــن  آنچــه در  گیــرد.  موضــوع پژوهش هــای متعــددی بــوده و مــورد واکاوی قــرار 

ــی  ــات دوران کودک ــا و خصوصی ــه ویژگی ه ــن مجموع ــر گرفت ــت دارد در نظ ــتره اهمی گس

و محدودیت هــای کــودکان در پــردازش اطالعــات رســانه ای و مفهــوم ســازی از آنهاســت. 

محــور اصلــی ایــن مقالــه بررســی مختصــات طنــز کــودکان در چارچــوب تحــول شــناختی و 

ــان اســت. ــی آن اجتماع



125

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

مبانی روانشناختی استفاده از طنز ...

کودکان و رسانه ها

ــون  ــژه تلويزي ــي بوي ــان خــاص رســانه هاي جمع ــون مخاطب ــل گوناگ ــه دالي ــودکان ب ک

ــل محدوديت هــاي شــناختي،  ــه دلي ــودکان ب ــد.  ک ــه شــمار مي رون ــرا ب و رســانه هاي همگ

نســبت  همــان  بــه  و  دارنــد  تلويزيونــي  پيام هــاي  برابــر  در  بيشــتري  تأثيرپذيــري 

از  از ايــن رو در گســترة روانشناســي رســانه، حجــم وســيعي  آســيب پذيرتر هســتند. 

پژوهش هــا بــه موضــوع چرايــي و چگونگــي اســتفاده کــودکان از رســانه، رابطــه و تعامــل 

ــا ايــن  ــن رابطــه اختصــاص دارد. ب ــود و بهينه ســازي اي ــا رســانه  ها و چگونگــي بهب ــان ب آن

حــال تمرکــز عمــدة ايــن پژوهش هــا بــر شناخت شناســي چگونگــي درک محتــواي رســانه اي 

ــی  ــای ارتباط ــي فناوری ه ــت و منف ــرات مثب ــا، تأثي ــودکان از آن ه ــازي ک ــوه مفهوم س و نح

ــن و  ــن نقــش والدي ــر رشــد و تحــول شــناختي، عاطفــي و اجتماعــي کــودکان و همچني ب

ــر ابعــاد  ــت رســانه ها ب ــرات مثب نهادهــاي ديگــر در کاهــش عــوارض منفــي و افزايــش اث

ــز، بيشــتر  ــه شــده ني ــي راه کارهــاي ارائ ــد کل ــوده اســت. برآين ــودکان ب ــف زندگــي ک مختل

ــر در  ــه تغيي ــدون آن ک ــد دارد،  ب ــانه ها تأکي ــودکان از رس ــتفاده ک ــردن اس ــدود ک ــر مح ب

ــرد.  ــرار گي ــه ق ــون توج ــودکان در کان ــراي ک ــازي آن ب ــا و متناسب س ــواي برنامه ه محت

تولیــد محتــوای رســانه ای متناســب بــا ویژگی هــای تحــول شــناختی، عاطفــی و 

ــه رســمیت شــناختن تفــاوت ماهــوی کودکــی و بزرگســالی  اجتماعــی کــودکان مســتلزم ب

ــرای  ــازی ب ــودکان و برنامه س ــات ک ــل ادبی ــی مث ــای نوین ــروزه مقوله ه ــه ام ــر چ ــت. اگ اس

ــه  ــن زمین ــوا در ای ــا آفرینــش محت ــل شــده اند، ام ــه حوزه هــای تخصصــی تبدی کــودکان ب

همچنــان درگیــر الگوهــای ســنتی اســت و رویکردهــای بزرگســاالنه بــر آن هــا حاکــم اســت. 

ــا از  ــالي تنه ــي و بزرگس ــاوت کودک ــه تف ــت ک ــرد، آن اس ــن رویک ــتی در ای ــن کاس مهم تری

جنبه هــاي کّمــي مــورد توجــه قــرار مي گيــرد. از ايــن منظــر، کــودک فــرد بزرگســالي 

و  کوچک تــر  اندازه هــاي  در  او  توانايي هــاي  مجموعــه  و  اندام هــا  صرفــا  کــه  اســت 

ــا  ــدون آنکــه تفاوتــي کيفــي میــان توانايي هــا و ظرفيت هــاي کــودکان ب ــري اســت، ب کم ت

بزرگســاالن در نظــر گرفتــه شــود. در حالــی کــه در رويکردهــاي علمــي، کــودکان و مجموعــه 

ــد.  ــاالن دارن ــا بزرگس ــي ب ــه کّم ــي و  البت ــي کيف ــان، تفاوت ــاي آن ــا و ظرفيت ه توانايي ه

امــروزه، در پرتــو پژوهش هــاي انجــام گرفتــه در گســتره روان شناســي رشــد، شــناخت مــا 

ــه اي  ــه و نظريه هــاي برجســته و قــوام  يافت ــه طــور چشــم گيري افزايــش يافت از کــودکان ب

ــا  ــده اند. داللت ه ــن ش ــودکان تدوي ــي ک ــمي و اجتماع ــي، جس ــناختي، عاطف ــول ش در تح
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و راهبردهــاي ايــن نظريه هــا، همــه ابعــاد زندگــي کــودکان و روابــط آنهــا را در برمي گيــرد. 

ــا محيــط، آمــوزش  ــا ب ــوع و کيفيــت رابطــه آنه ويژگي هــا و معيارهــاي رشــد جســماني، ن

آداب اجتماعــي، مراحــل و ضوابــط زبان آمــوزي، ويژگي هــا و عوامــل اجتماعــي شــدن، 

ــا  ــط ب ــودکان، رواب ــم، بازي هــاي ک ويژگي هــا و توانايي هــاي شــناختي، مراحــل درک مفاهي

والديــن و همســاالن، اوقــات فراغــت و مــوارد بســيار ديگــر، از جملــه مقوله هايــي هســتند 

کــه پژوهشــگران و روان شناســي کــودک بدان هــا پرداختــه و قوانيــن و هنجارهــاي ســنين 

مختلــف را اســتخراج کرده انــد. در نظريه هــاي علمــي جديــد، ذهــن کــودک همچــون لــوح 

ســفيدي تلقــي نمي شــود کــه هــر چيــز را بتــوان بــر آن نوشــت يــا حــک کــرد. بلکــه ذهــن 

ــا  ــد و ب ــل مي کن ــال عم ــورت فع ــه ص ــي، ب ــدهاي محيط ــا درون ش ــورد ب ــودک، در برخ ک

ــد. ــير مي کن ــش و تفس ــات را گزين ــن اطالع ــود اي ــاص خ ــازوکارهای خ ــتفاده از س اس

ــد و  ــون می پردازن ــای تلویزی ــه تماش ــرگرمی ب ــدف س ــا ه ــول ب ــور معم ــه ط ــودکان ب ک

ــد.  ــرف آن می کنن ــود را ص ــات خ ــی از اوق ــش مهم ــنجی ها، بخ ــای نظرس ــق یافته ه مطاب

از میــان انــواع محتواهــای رســانه ای و برنامه هــای تلویزیونــی، کــه کــودکان اقبــال زیــادی 

بــه آن هــا دارنــد، گونــه طنــز و برنامه هــای مفــرح اســت. طــرز تلقــی کــودکان از محتواهــای 

طنزآمیــز و ســیر تحــول درک آنــان از طنــز، موضــوع مهمــی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه 

ــده  ــول مان ــودکان، مغف ــر ک ــانه ب ــرات رس ــه اث ــوط ب ــای مرب ــایه پژوهش ه ــده و در س ش

اســت. بــا توجــه بــه پیچیدگــی و گســتردگی مفهــوم طنــز و تفاوت هــای آن در فرهنگ هــای 

مختلــف، بیــن آن چــه در دنیــای بزرگســاالن طنــز تلقــی مــی شــود بــا آن چــه 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، 

ــن  ــدوده س ــن مح ــادی را از تعیی ــات زی ــت و مناقش ــع اس ــهل و ممتن ــی س دارای تعاریف

تقویمــی تــا تعییــن خصوصیــات و مختصــات شــناختی، اجتماعــی و حقوقــی آن برانگیختــه 

ــا حــدود ۹-8  ــد ت ــدو تول ــودک«، ســن تقویمــی  از ب ــه منظــور از »ک ــن مقال اســت. در ای

ــی  ــات منطق ــکل گیری عملی ــل  از ش ــی قب ــای تحول ــا دوره ه ــق ب ــه منطب ــت، ک ــالگی اس س

ــگاه  ــز هیچ ــوم نی ــن مفه ــف ای ــت. تعری ــز اس ــوم طن ــت؛ دوم( مفه ــی اس ــوری و انتزاع ص

گرانیــگاه همه پســند و قابــل اجماعــی نداشــته و طیــف وســیعی از جــوک، فکاهــه، مطایبــه 

ــوم  ــن مفه ــران، ای ــی از صاحبنظ ــت. برخ ــر گرفته اس ــادی را در ب ــده و انتق ــب گزن ــا مطال ت

ــاختارها و  ــالح س ــدف آن اص ــه ه ــته اند، ک ــده آور دانس ــوای خن ــری از محت ــکل فاخ را ش
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رفتارهــای اجتماعــی و اخالقــی اســت. بدیهــی اســت کــودکان بــه دلیــل محدودیت هــای 

شــناختی و نیــز نقــش و جایــگاه اجتماعی شــان ســهم چندانــی در ایــن تعریــف، از مفهــوم 

ــز بــه معنــی هیجــان مثبــت اســت؛ کــه مهمتریــن نمــود آن  ــز ندارنــد. بــرای آنــان، طن طن

ــی  ــوع محتوای ــر ن ــودکان، ه ــز ک ــور از طن ــه، منظ ــن مقال ــن در ای ــد. بنابرای ــده می باش خن

ــده در کــودکان می شــود. اســت کــه باعــث هیجــان مثبــت و خن

مفهوم شناسی طنز

طنــز، محصــول رفتارهــای کالمــی و غیرکالمــی آگاهانــه اســت؛ کــه ســبب بــروز پاســخ 

مثبــت ماننــد خنــده و شــادی، از دریافــت کننــده آن می شــود. پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد، 

ــازگار،  ــی ناس ــه نوع ــه ب ــت ک ــط اس ــدادی مرتب ــا روی ــن، ی ــر، مت ــده، تصوی ــا ای ــز ب ــه طن ک

ــه  ــد. همچنیــن، جنب ــا خــارج از عــرف به شــمار می آی عجیــب، غیرمنتظــره، شــگفت انگیز، ی

خاصــی از شــرایط بایــد ســبب شــود تــا محــرک را چیــزی بی ا همیــت یــا غیــر جــدی ارزیابــی 

کنیــم و دســت کــم بــرای لحظــه ای، در چارچــوب ذهنــی بــازی قــرار بگیریــم. بنابرایــن، عنصــر 

ــه دو  ــت؛ ک ــودن آن اس ــانه ب ــودن و بازی گوش ــره ب ــر منتظ ــازگاری، غی ــز، ناس ــی طن اساس

نظریه پــرداز تکامــل، متیــو جــروزی1 و دیویــد ویلســن )2005( بــه آن »ناســازگاری اجتماعــی 

غیرجــدی« نــام داده انــد )مارتیــن و فــورد2010،2 بــه نقــل از دهباشــی شــریف، 13۹7(. 

ــه موجــب نشــاط می شــود.  ــودن آن اســت ک ــده آور ب ــز، خن ــن خصوصیــت طن مهم تری

بندتــو کروچــه3 نظریه هــای خویــش را دربــاره پدیده هــای خنــده آور بــه ایــن صــورت 

جمع بنــدی می کنــد: »بــه خنــده در آمــدن، حاصــل فرآینــدی دو مرحلــه ای اســت. نخســت 

انســان از نتیجــه درک نوعــی انحــراف و نقــص بررســی تاثیــر بیــان طنــز در تبلیغــات تجــاری. 

ــی  کــه در نتیجــه پیش بینــی موقعیتــی  ــردی از فشــار روان نشــریه تخصصــی هنرهــای کارب

خطیــر پدیــد آمــده بــود، رهایــی می یابــد و همیــن، باعــث لــذت او می شــود« )فایبلمــن4، 

1380(. بــر اســاس ایــن نظریــه، کمــدی پدیــده ای روان شــناختی اســت و هنگامــی پدیــد 

می آیــد کــه در می یابیــم، 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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ــا  ــان آنه ــه از غلی ــی ک ــای روان ــد. نیروه ــت می ده ــش دس ــاس آرام ــا احس ــه م ــه  ب نتیج

جلوگیــری شــده بــود، ناگهــان آزاد می شــوند و حاصــل آن خنــده اســت.)فاطمی، 13۹4(. 

ــا  ــه زندگــی روح و غن ــد؛ کــه ب ــده آور را، از بنیادهــای روان شــناختی می دانن پدیده هــای خن

ــد. ــذت آن می افزای ــر ل ــد و ب می بخش

ــه چهــار گــروه  آرتــور آســابرگر1)2017(، طنزهــا را از لحــاظ ریخت شناســی)مورفولوژی(، ب

تقســیم کــرده اســت:

ــاری و . 1 ــورت گفت ــه ص ــا ب ــه، طنزه ــن مقول ــی)Language/verbal(: در ای ــز کالم طن

ــوند. ــاخته می ش ــی س ــد زبان قواع

 طنز منطقی)Logic(: طنزهای مفهومی را در برمی گیرد.. 2

ــراد . 3 ــودی اف ــی و وج ــای هویت ــر ویژگی ه ــز، ب ــای طن ــی)Identity(:  مبن ــز هویت طن

ــت. ــا گروه هاس ی

طنز کنشی)Action(: شامل طنزهای غیر کالمی و فیزیکی می شود.. 4

 جدول 1. ریخت شناسی طنز از نظر آرتور آسابرگر

انواعمقوله

کنایه و تلمیح )Allusion(، مبالغه و اغراق)Exaggeration(، تعریف و توضیح)Definition(، طنز کالمی
 ،)Insults(توهین ،)Facetiousness(شوخی یا حرف بیجا ،)Bombast(گزافه گویی

بچه گانه حرف زدن)Infantilism(، طعنه)Irony( سوءتفاهم)Misunderstanding(، نکته دانی 
و نکته سنجی)Over literalness(، بازی با کلمات/ لفاظی)Puns, Word Play(، حاضر 

)Satire(هجو ،)Sarcasm(ریشخند و سرزنش ،)Ridicule(مسخره کردن ،)Repartee(جوابی

مطالب چرند، نامربوط و پوچ)Absurdity(، توالی های اتفاقی و تصادفی)Accident(، طنز منطقی
قیاس و تمثیل)Analogy(، همایندی اتفاقات)Coincidence(، یآس و 

دل شکستگی)Disappointment(، تجاهل )Ignorance(، اشتباهات و خطاهای 
سهوی)Mistakes(، توالی های تکرار)Repetition(، وارونگی)Reversal(، سختی و 

)Theme/Variation(مضمون/ تغییر ،)Rigidity(مقاومت

1  Arthur Asa Berger.
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تغییر شکل یا ماهیت)Before/After(، بورلسک یا مضحکه)Burlesque(، طنز هویتی
 ،)Embarrassment(شرمندگی ،)Eccentricity(بی قرینگی و عدم تقارن ،)Caricature(کاریکاتور

مواجهه)Exposure(، گروتسک)Grotesque(، تقلید)Imitation(، جعل 
هویت)Impersonation(، مشابهت سازی اغراق گونه)Mimicry(، درهم ریختگی 

)Unmasking(افشای هویت واقعی ،)Stereotype(کلیشه سازی ،)scale(مقیاس ها

تعقیب و گریز)Chase(، کمدی بزن  بکوب یا اسلپ استیک )Slapstick(، دستکاری در سرعت طنز کنشی
زمان

مطابــق تقســیم بندی های جــدول 1، بــه دلیــل شــکل نگرفتن مهارت هــای زبانــی و 

ــب  ــودن اغل ــی ب ــری از اســتعاره ها و بینامتن ــل بهره گی پیچیدگی هــای طنزهــای کالمــی مث

آ  ن هــا، همچنیــن ناتوانــی کــودکان در پــردازش اطالعــات بــه شــیوه منطــق انتزاعــی، 

ــیاری از  ــود و بس ــی می ش ــودکان تلق ــرای ک ــز ب ــه طن ــن گون ــی)Action( مهمتری ــز کنش طن

انیمیشــن های جــذاب مثــل »تــام و جــری«، »اوگــی و سوســک ها«، »کایــوت و رودرانــر« و 

ــه ســاخته شــده  و در بیــن نســل های مختلــف محبــوب  »پلنــگ صورتــی« نیــز در این گون

بوده انــد. اگرچــه ممکــن اســت برخــی انــواع طنزهــای هویتــی)Identity( نیــز بــرای کــودکان 

ــه  ــال در مواجه ــن ح ــا ای ــند. ب ــته باش ــت داش ــال جذابی ــاالی 6 س ــودکان ب ــژه ک ــه وی ب

ــواع محتواهــای رســانه ای، همــواره  ــان از ان ــری آن ــا رســانه ها و درک و تأثیرپذی کــودکان ب

ــا  ــودکان ب ــنایی ک ــت. آش ــر گرف ــلی را در در نظ ــن نس ــی بی ــردی و حت ــای ف ــد تفاوت ه بای

فناوری هــای نویــن رســانه ای و در معــرض انــواع محتواهــای رســانه ای بــودن، باعــث شــده 

تــا کــودکان ایــن دوره بــا کــودکان دوره هــای قبــل اندکــی متفــاوت باشــند. بــا ایــن وجــود، 

رشــد ظرفیت هــای شــناختی همچنــان متغیــر بــوده و شــاخص مهمــی در درک کــودکان از 

ــد. ــانه می باش ــای رس محتواه

طنز کودکان

ــب  ــودکان در قال ــرای ک ــز ب ــوع طن ــا موض ــادی ب ــب زی ــر مطال ــای اخی ــه در دهه ه اگرچ

ــد  ــادی تولی ــز زی ــای طن ــت و برنامه ه ــار یافته اس ــره انتش ــور و غی ــعر، کاریکات ــتان، ش داس

و پخــش شــده اند، امــا مقولــه »طنــز کــودکان«، چنــدان مــورد عالقــه پژوهشــگران نبــوده 

ــق و تجــارب  ــه دریافت هــای شــخصی و عالئ ــز بیشــتر ب ــف و مفهوم شناســی آن نی و تعری
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فــردی معطــوف بــوده اســت. نــگار پــدرام )1383(، نظــرات برخــی از طنزنویســان را دربــارة 

ــودك و  ــرداز ک ــفیعى طنزپ ــهرام ش ــاد ش ــه اعتق ــت: ب ــرده اس ــردآوری ک ــه گ ــز کودکان طن

نوجــوان، هنــوز تعاریــف و مرزبندى هــای دقیقــى در حیطــۀ کــودك و نوجــوان وجــود نــدارد. 

ــاالن  ــودکان و بزرگس ــاى ک ــاوت دنی ــت تف ــه عل ــت، ب ــد اس ــت معتق ــى رحماندوس مصطف

آنچــه در نظــر بزرگســاالن طنــز محســوب می شــود، بــراى کــودکان طنزآمیــز نیســت. کــودکان 

ــد  ــه می توان ــق کودکان ــز موف ــن طن ــد، بنابرای ــه می کنن ــال تجرب ــاى خی ــت را برمبن واقعی

خیــال کودکانــه را منتقــل کنــد. محمدرضــا شــمس نویســندة کتاب هــاى کــودك و نوجــوان 

ــن دو  ــا آنچــه ای ــودك و نوجــوان از لحــاظ ســاختارى مشــابه اند، ام ــز ک ــاد دارد،  طن اعتق

نــوع را از یکدیگــر متمایــز می کنــد، زاویــۀ دیــد و نــوع نــگاه نویســنده اســت؛ یعنــى ایــن 

داســتان ها متناســب بــا کــودکان و دنیــاى آنــان نوشــته می شــوند. نــوع روایــت و قالــب 

هــم از اهمیــت بســزایى برخــوردار اســت. فرهــاد حســن زاده طنزنویــس کــودك و نوجــوان، 

ــد و معتقــد اســت، در هــر کــدام از دو گــروه  ــز نوجــوان جــدا می دان ــز کــودك را از طن طن

ــا  ــز کــودك پیش دبســتانى ب ــه ویژگی هــاى هــر گــروه توجــه کــرد. حتــى طن ــد ب ســنى بای

ــز  ــاوت دارد. طن ــود تف ــته می ش ــتان نوش ــاز دبس ــال هاى آغ ــودك س ــراى ک ــه ب ــزى ک طن

کــودك بیشــتر در فضــاى فانتــزى و خیالــى شــکل می گیــرد، امــا طنــز بزرگســال بیشــتر بــه 

ــد  ــو می زن ــت، پهل ــیاه اس ــخ و س ــه گاه تل ــى ک ــى زندگ ــى و سیاس ــاى اجتماع واقعیت ه

ــی و بهشــتی فــرد،13۹4(.  )جالل

ــا در  ــد، ام ــد می کن ــاالن تردی ــودکان و بزرگس ــز ک ــاوت طن ــی در تف ــر کس ــه کمت اگرچ

ــود: ــه می ش ــده گرفت ــه نادی ــه نکت ــول س ــور معم ــه ط ــاوت ب ــن تف ــن ای تبیی

ــی و . 1 ــات دریافت ــان از اطالع ــی درک آن ــودکان؛ چگونگ ــناختی ک ــول ش ــل تح مراح

ــاوت ماهــوی  ــر تف ــه دیگ ــا مرحل ــات ب ــت درک اطالع ــه، ماهی ــه در هــر مرحل اینک

دارد.

 تفــاوت کیفــی طنــز کــودکان؛ وقتــی کــه ســطح درک کــودک از طنــز نادیــده گرفتــه 2. 

می شــود، بــه جــای آنکــه طنــزی متفــاوت و مختــص کــودکان تولیــد شــود، طنــز 

بزرگســاالنه فقــط لحــن کودکانــه پیــدا می کنــد و هماننــد نــگاه ســنتی مینیاتــوری، 

کــه کــودک را بزرگســال کوچــک در نظــر می گیــرد، شــکل کاریکاتــوری از طنــز 

ــا تولیــد می شــود، کــه در آن فقــط اندازه هــا و  ــرای کــودکان خلــق ی بزرگســاالنه ب
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ــد. ــر کرده ان ــکال تغیی اش

 کارکردهــای طنــز؛ اگــر در دنیــای بزرگســاالن، طنــز ســازوکاری بــرای اعتــراض، انتقاد، 3. 

اصــالح و غیــره اســت، در دنیــای کــودکان، کارکــرد اصلــی طنــز، ســرگرمی و تفریــح 

ــرد  ــوع کارک ــر ن ــردن ه ــار ک ــن ب ــازی دارد. بنابرای ــا ب ــی  ب ــدی ذات ــت و هماین اس

آموزشــی-تربیتی بــر آن، بایــد مطابــق بــا تــراز تحــول شــناختی کــودکان باشــد.

ــای کــودکان، ســازوکار بســیار قــوی و  ــز و شــوخ طبعــی در دنی ــا طن ــازی ب ــدی ب هماین

ــد؛ کــه از طریــق آن کــودک  ــان به شــمار می آی ــرای رشــد شــناختی و اجتماعــی آن مهمــی ب

ــعه  ــود را توس ــای خ ــی، مهارت ه ــی اجتماع ــد زندگ ــن و قواع ــف قوانی ــا کش ــد ب می توان

ــته جمعی  ــای دس ــارکتی و خنده ه ــای مش ــق بازی ه ــد از طری ــد می توان ــن فرآین ــد. ای ده

در خانــه، مهدکــودک، مدرســه و هــر مــکان دیگــری و یــا بــه شــیوه مشــاهده ای و مشــارکت 

ــز بــرای  مجــازی در برنامه هــای تلویزیونــی انجــام پذیــرد. در شــکل واقعــی، کــودکان از طن

دوســت یابی، بــه اشــتراک گذاشــتن توانایی هــا و مهارت هــا و دیــده شــدن در گــروه 

اســتفاده می کننــد. طنــز نــه تنهــا تجربــه یادگیــری بیشــتر را فراهــم می کنــد، بلکــه بخــش 

مهمــی از »تغذیــه« مغــز اســت. وقتــی کــودک )یــا هــر کســی( می خنــدد، جریــان خــون بــه 

ــود.  ــیاری می ش ــرژی و هوش ــاس ان ــث احس ــد و باع ــش می یاب ــز افزای مغ

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، ظرفیت هــای زیــادی بــرای اهــداف 

ثانویــه مثــل آمــوزش مهارت هــای حرکتــی و آموزه هــای اجتماعــی و اخالقــی دارنــد. 

برنامه هــای تلویزیونــی و بازی هــای کودکانــه کــه بــر محــور طنــز طراحــی و اجــرا می شــوند، 

نیازهــای ذاتــی کــودک بــه شــادی و هیجــان را تامیــن می کننــد و باعــث یادگیــری و 

تجربه آمــوزی مشــارکتی یــا مشــاهده ای آن هــا، می شــوند. همچنیــن مهارت هــای حرکتــی، 

ــه  ــونت، ب ــراب و خش ــش اضط ــا کاه ــد و ب ــعه می دهن ــان را توس ــی آن ــی و اجتماع کالم

ــزت  ــت موجــب رشــد و توســعه ع ــد و در نهای ــودکان کمــک می کنن تســکین و آرامــش ک

ــان می شــوند. ــه نفــس، در آن ــاد ب نفــس و اعتم

 یافته هــای زیــادی در مــورد تاثیــر خنــده بــر رشــد بهنجــار و توســعه ســالمتی و 

بهزیســتی کــودکان و بزرگســاالن وجــود دارد. طــی ســال های اخیــر، ایــن اعتقــاد کــه خنــده 



132

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

مبانی روانشناختی استفاده از طنز ...

و طنــز اثــرات ســودمندی را بــرای ســالمتی بــه ارمغــان می آورنــد، در حــال افزایــش اســت. 

ایــن موضــوع حتــی دربــاره کودکانــی کــه دچــار بیمــاری هســتند، نیــز صــدق می کنــد؛ بــه 

طــور مثــال صادقــی )13۹8(، بــا بررســی بالینــی اثربخشــی بــازی درمانــی و خنــده درمانــی، بر 

اضطــراب و ناامیــدی کــودکان مبتــال بــه ســرطان، معتقــد اســت بیشــتر از ســی ســال اســت 

کــه از خنــده بــه عنــوان پیشــگیری و درمــان بســیاری از بیماری هــا اســتفاده می شــود. وی 

ضمــن توصیــه، بــه پزشــکان و پرســتاران بخــش کــودکان بــرای اســتفاده از شــخصیت ها و 

ــود کــودکان مبتــال  ــه روان شــناختی مفیــد در بهب ــده را مداخل ــز، خن ــز آمی فعالیت هــای طن

بــه ســرطان می دانــد. بــه اعتقــاد وی اســتفاده از طنــز و شــوخی باعــث کاهــش اضطــراب 

ــن  ــی همچنی ــده درمان ــود. خن ــتانه درد می ش ــش آس ــرطانی و افزای ــاران س ــی بیم و ناراحت

ــردازد.  ــود بپ ــای خ ــا و نگرانی ه ــان ترس ه ــه بی ــر ب ــه راحت ت ــد ک ــازه می ده ــار اج ــه بیم ب

خندیــدن بــا افزایــش فعالیــت ســلول های دفاعــی طبیعــی موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی 

می گــردد. بــا توجــه بــه اثــرات مفیــد و همــه  جانبــه خنــده، کارشناســان معتقدنــد، خنــده 

ــش  ــای زیا ن بخ ــه انرژی ه ــرای تخلی ــه ای ب ــان و دریچ ــن و روان انس ــان ذه ــوپاپ اطمین س

ــی فــرد  ــده، ایــن انرژی هــا در ذهــن انباشــته می شــوند و تعــادل روان ــود خن اســت. در نب

ــد.  ــر هــم می زنن را ب

تحول خنده در کودکان

اولیــن خنــده در نــوزادان، بــه بازتاب هــای  کلــی و فــارغ از محرک هــای محیطــی، مربــوط 

اســت. بــا رشــد کــودک، واکنش هــای بازی گوشــانه او بــه اقداماتــی ماننــد قلقلــک دادن و 

تمــاس بــا بــدن، باعــث خنــده می شــود. هــر کــودک بــه محرک هــای جدیــد، واکنش هــای 

متفاوتــی نشــان می دهــد. ممکــن اســت یــک کــودک از فعالیتــی کــه باعــث خنــده کــودک 

ــناختی،  ــای ش ــش مهارت ه ــا افزای ــالگی، ب ــک س ــدود ی ــد. در ح ــود، بترس ــر می ش دیگ

ارتباطــات احساســی بــا دیگــران و هماهنگــی جســمانی بــه ســرعت تکامــل می یابنــد و 

محرک هــای محیطــی از جملــه اســباب بازی های اولیــه و رفتــار اطرافیــان، کــودک را بــه 

ــط خــود احســاس  ــوزاد در رواب ــت باعــث می شــود، ن ــده وامــی دارد. هیجان هــای مثب خن

امنیــت کنــد و بــه او اعتمــاد بــه نفــس می دهــد تــا چیزهــای جدیــد را امتحــان نمایــد.

ــد.  ــذت می برن ــر، ل ــد از یکدیگ ــه اشــتراک گذاشــتن رفتارهــا و تقلی ــا از ب ــودکان نوپ ک

بــه عنــوان مثــال، اگــر کــودک نوپایــی عمــدًا روی پــای خــود بیفتــد، ممکــن اســت ســایر 
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کــودکان نوپــا بــا تقلیــد رفتــار او بخندنــد. شــکل گیری مهارت هــای شــناختی و اجتماعــی، 

ــازی،  ــد ب ــد و در فرآین ــهیم کن ــران س ــازی دیگ ــود را در ب ــد، خ ــکان می ده ــودک ام ــه ک ب

ــزی  ــه چی ــوزد، چ ــودک می آم ــه ک ــازی ب ــد. ب ــه نمای ــی را تجرب ــت عمیق ــای مثب هیجان ه

خوشــایند اســت و واکنــش مثبــت دیگــران را بــر می انگیــزد و بــا تشــویق همــراه اســت و در 

مقابــل، چــه چیــزی ناخوشــایند اســت و بــه واکنش هــای منفــی یــا تنبیــه منجــر می شــود. 

ــزار ارتباطــی مهمــی،  ــودکان و اب ــان بازی هــای ک ــت در جری ــش مثب ــن واکن ــده، مهم تری خن

بــرای پایه ریــزی روابــط بــا جهــان اجتماعــی اســت. در ایــن مرحلــه، کــم کــم کــودکان از بــه 

اشــتراک گذاشــتن حــس شــوخ طبعــی خــود بــا بزرگســاالن لــذت می برنــد.

ــی  ــی کار مضحک ــور اتفاق ــه به ط ــی ک ــد هنگام ــت دارن ــودکان دوس ــالگی، ک ــه س در س

انجــام می دهنــد، 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 می برنــد. آنــان در فراینــد بــازی و تعامــل بــا دوســتان خــود، 

بــا »آزمایــش و خطــا«، درمی یابنــد چــه چیزهایــی خنــده دار هســتند و از کشــف خــود لــذت 

ــا پاشــیدن آب در  ــه هــوا ی ــد پرتــاب کــردن همــه اســباب بازی های خــود ب ــد. مانن می برنن

وان بــا قاشــق های پالســتیکی یــا دویــدن و دور زدن متوالــی، برخــورد بــا یکدیگــر ســپس 

ســقوط در یــک تــوده بــزرگ و خنــده دار )بیجــن1 و والکنبــرگ22004(.

ــد. در  ــز گســترش می یاب ــط اجتماعــی کــودکان نی ــی، رواب ــا افزایــش مهارت هــای زبان ب

ــدن  ــه و خوان ــات عام ــای ادبی ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ــن ب ــوال والدی ــه، معم ــن مرحل ای

شــعر ها، متل هــا و داســتان های ســاده بــرای کــودک، هیجان هــای مثبــت وی را بــر 

ــدن  ــه از دی ــد، ک ــت را می ده ــن فرص ــودک ای ــه ک ــز ب ــون  نی ــای کارت ــد. تماش می انگیزن

اتفاقــات ســاده ای کــه بــرای شــخصیت های کارتونــی در صفحــه تلویزیــون می افتــد، لــذت 

ــد  ــودکان می توانن ــه ک ــن مرحل ــد. در ای ــان ده ــش نش ــا واکن ــه آن ه ــده ب ــا خن ــرد و ب بب

ــت کاری  ــا دس ــد و ب ــعه دهن ــی توس ــطح کالم ــه س ــی، ب ــطح حرکت ــود را از س ــای خ بازی ه

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 شــده اند، لــذت 

ــا بزرگســاالن  ــا ب ــا یکدیگــر ی ــده دار حرکتی ـ کالمــی کــه کــودکان ب ــد. بازی هــای خن مــی برن

1  . Buijzen

2  Valkenburg
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ــود و  ــی آن می ش ــای اجتماع ــان و کارکرده ــر زب ــری عمیق ت ــث یادگی ــد، باع ــام می دهن انج

ــان از  ــد و فهم ش ــات را درک می کنن ــی کلم ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــم تفاوت ه ــم ک ــان ک آن

ــد. ــعه می یاب ــدی توس ــوخی و ج ــای ش موقعیت ه

 ماهیــت خندیــدن یــا هیجان هــای مثبــت در ســنین 5 تــا 7 ســالگی، حقایــق زیــادی را 

دربــاره رشــد شــناختی و گســترش مهارت هــای زبانــی کــودکان، آشــکار می ســازد. بازی هــای 

کالمــی و شــوخی هایی کــه کــودکان در ایــن مرحلــه انجــام می دهنــد، نشــان می دهــد کــه 

ــره  ــد؛ دای ــره گیرن ــی به ــای کالم ــد از توالی ه ــه و می توانن ــه را آموخت ــد مکالم ــان قواع آن

کلمات شــان بــه حــدی رســیده اســت کــه بتواننــد بــا جایگزیــن کــردن یــا جابه جــا کــردن 

برخــی کلمــات در یــک جملــه یــا شــعر موقعیتــی خنــده دار خلــق نماینــد، یــا اســامی طنزآمیز 

و خنــده دار بــرای اشــیا اطــراف خــود انتخــاب کننــد. بــا ایــن حــال بایــد همچنــان در نظــر 

ــان  ــه آن ــط دادن حــوادث، باعــث می شــود ک ــه محدودیت هــای شــناختی در رب داشــت ک

بیشــتر غافلگیــر شــوند و بــه حوادثــی کــه از نظــر بزرگســاالن منطقــی و عــادی اســت، از تــه 

دل بخندنــد. قصه هــا 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 می خنــدد 

تــا محتــوای طنزآمیــز داســتان.

ــه بعــد از رفتــن  ــا 7 ســال و ســنین اولی ــرای کــودکان در ســنین  5 ت ــا، ب ــر ایــن مبن ب

ــو را،  ــن الگ ــان ای ــوب )Slapstick( اســت. آن ــزن بک ــوب کمــدی ب ــز مطل ــه مدرســه، طن ب

هــم در بازی هــای خــود پــی می گیرنــد و مهارت هــای حرکتــی و جســمانی خــود را توســعه 

می دهنــد و هــم از مشــاهده آن بــر صفحــه تلویزیــون لــذت می برنــد. خندیــدن بی اختیــار 

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 می شــود، لــذت درونــی از کشــف ایــن حقیقــت اســت کــه اکنــون کــودک، 

ــت و  ــت آورده اس ــه دس ــود را ب ــای خ ــرکات و فعالیت ه ــرل ح ــرای کنت ــی ب ــی کاف توانای

ــگ و  ــای ناهماهن ــرکات و رفتاره ــر ح ــد و اگ ــگ نمای ــود را هماهن ــای خ ــد رفتاره می توان

ــده  ــزی ش ــن و برنامه ری ــورت ارادی، ایم ــه ص ــار ب ــد، این ب ــام می ده ــرل انج ــل کنت غیرقاب

اســت. در تجربــه تماشــای انیمیشــن نیــز، از این کــه شــخصیت های کارتونــی چیــن مهارتــی 

ــدد. ــرد و می خن ــذت می ب ــد، ل ندارن
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رشــد زبــان در کــودکان حتــی تــا دوره اول نوجوانــی) 12 ، 13 ســالگی(، کمــک چندانــی 

ــی،  ــد. درک طنزهــای کالمــی و منطق ــی نمی کن ــده کالمــی و منطق ــه درک طنزهــای پیچی ب

ــی آن و  ــای اجتماع ــان و کارکرده ــان زب ــکار و پنه ــد آش ــا قواع ــان ب ــنایی آن ــتلزم آش مس

ــا  ــگ ی ــک فرهن ــز در ی ــر طنزآمی ــر عناص ــم ب ــت)Intertextuality( حاک ــن بینامتنی همچنی

خــرده فرهنــگ اســت. بنابرایــن در رشــد مهارت هــای کالمــی در کــودکان  مدرســه رو، زبــان 

ــا کالم،  ــش ب ــب کن ــد و ترکی ــی می آی ــاالً هویت ــه کمــک طنزهــای کنشــی و احتم بیشــتر ب

ــذت او را فراهــم مــی آورد. ــه سرخوشــی و ل ــده وا داشــته و مای ــه خن کــودک را ب

شناخت شناسی تحول طنز در کودکان

رشــد و تحــول آگاهي هــاي کــودکان از جهــان  بــه صــورت شــماتيک، در آنچــه در 

ــده مي شــود، ســامان دهي  ــا »روان بنه«نامي ــاژه1 »طــرح واره« ی ــه تحــول شــناختی پی نظري

شده اســت)منصور و دادســتان، 1373 و 1376(. طــرح واره، شــامل آگاهي هــاي کلــي 

ــت  ــون اس ــاي تلويزي ــازه و تماش ــا مغ ــه ي ــه مدرس ــن ب ــد رفت ــه مانن ــارب روزان ــاره تج درب

)اندرســون2  و برنــز3، 1۹۹1(. در ايــن نظريــه، طرح واره هــا دربرگيرنــدة آگاهي هــاي مــا 

ــا  ــوادث ايف ــي ح ــًا در توال ــود و نوع ــي خ ــردم در زندگ ــه م ــت ک ــي اس ــورد نقش هاي در م

مي کننــد. بديــن ترتيــب دانــش کالمــي،  مفهومــي و تجربــي کــودک بــه واســطه تجــارب 

روزانــه شــکل مي گيــرد. ويژگــي هــر تجربــه بــراي کــودک، برحســب مفهــوم و ارزشــي کــه از 

ــدر، 13۹1(. ــی باین ــدی و رضای ــود ) احم ــير مي ش ــد، تفس ــت مي آي ــه دس ــه ب آن تجرب

ــز، هنگامــي روي مي دهــد كــه يــك  ــر ایــن اســت کــه »طن در نظريــه شــناختي اصــل ب

بازآفرينــي از الگــوي عناصــر اتفــاق افتــد.« )مـــك گـــي4، 1۹7۹ بــه نقــل از كرامتــي يــزدي و 

دیگــران،13۹7(. در ایــن چارچــوب، مفهمــوم ناهم خوانــی یــا عــدم تجانــس اهمیــت زیــادی 

ــناختی.  ــی روان ش ــا حت ــناختی ی ــا زبان ش ــت، ت ــته ای اس ــوم بین رش ــر مهف دارد و بیش ت

ناهم خوانــی در معنــاي وســيع، مربــوط بــه چيــزی غيرمنتظــره، خــارج از زمينـــه، نامناســـب، 

ــب  ــه ترتي ــد، ک ــاق مي افت ــی اتف ــت و زمان ــز و ... اس ــي، اغراق آمي ــل، غيرمنطق ــدون دلي ب

عناصــر تشــكيل دهنــده يــك رويــداد، بــا الگـــوي طبيعـــي يـــا مـــورد انتظــار آن، ناســازگار 

1  . Piaget, J
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باشــد. مـك گـــي  بـــه عنـــوان محقـــق پيشـــگام در زمينـــه طنـــز، بـــر اهميـــت ناهم خوانی 

ــت.  ــزي اس ــوع طن ــر ن ــاخت ه ــر س ــی زي ــر او، ناهم خوان ــاس نظ ــر اس ــد. ب ــد مي كن تأكي

ــه  ــي هســتند ك ــز، دو عامل ــواي طن ــا محت ــی و عــدم آشــنايي ب ســطح دشــواري ناهم خوان

مي تواننــد مانــع از درك كــودكان شــوند. اگــر طنــزي خيلــي آســان يــا خيلــي ســخت باشــد و 

اگــر بــه موضـــوعي، كــه شــخص آن را نمي فهمــد ارجــاع بدهــد، امــكان درك، محــدود شــده 

اســـت. مك گــي طنــز را بــه عنــوان »تجربــه ذهنــي از كشـــف يـــا درك تصـــورات، حــوادث يا 

ــز در  ــف و پيشــرفت و درك طن ــه« تعري ــا فريب كاران ــی  مضحــك ي موقعيت هــاي ناهم خوان

كودكان را، در چهار مرحله ارائه مي كنـــد. هـــر مرحلـــه بـــر اســـاس توانـايي هـــاي شـــناختي 

كودكــــان اســــت، كــه كــــودك را قــادر بــه تشــــخيص و تولید ناهم خوانی های شناختي 

مي كنــد )مـك گـــي، 1۹7۹ بــه نقــل از كرامتــي يــزدي و دیگــران، 13۹7 و 13۹8(. ایــن چهــار 

ــه عبارتند از: مرحلـ

مرحله1( انجام كنش هاي ناهم خوان با اشياء

ــی  ــاي وانمودی/تخیل ــروع بازي هـ ــه ش ــط ب ــال مرتب ــز كام ــرفت طن ــل پيش ــاز مراح  آغ

ــا اشــياء اســت، كــه در ابتــداي دوميــن ســال زندگــي كــودك، ظاهــر  )pretend play( بـ

ــتفاده  ــری اس ــز دیگ ــان دادن چی ــرای نش ــیا ب ــودکان از اش ــا، ک ــن بازی ه ــود. در ای مي ش

ــد و  ــازی می کنن ــا را ب ــپس آن ه ــد و س ــش می دهن ــران نق ــود و دیگ ــه خ ــا ب ــد، ی می کنن

شــرایطی فراهــم می شــود کــه دیدگاه هــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــود و طــی آن ایده هــا 

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 مي برنــد؛ بنابرايــن يــك شــي بــا 

طــرح واره اي كــه مناســب آن نيســت، تلفيــق مي شــود. بــرای مثــال، كــودكان ممكــن اســـت 

يـــك فنجـــان را بـــه عنــوان كاله يــا يــك مــوز را بــه عنــوان تلفــن، اســتفاده كننــد. مك گــي، 

در مــورد رابطــه بـــازي و طنــز در ايــن مرحلــه، معتقــد اســت كــه خنــده، سرخوشــي حاصــل 

شــده از يــك بــازي فانتــزي تخيلــی و منعكــس كننده مجموعه اي از شـــرايط شـــناخته شـــده 

اســـت، كـــه در مقابـــل واقعيــت عجيــب بــه نظــر مي رســند.

مرحله 2( نام گذاري هاي ناهم خوان براي اشياء و حوادث

ــا در  ــه آ ن ه ــد و ب ــد مي ياب ــي رش ــاي زبان ــودكان، مهارت ه ــي ك ــال اول زندگ در دو س

توليــد طنــز كمــك مي كنـــد. نام گــذاري ناهم خــوان بــراي اشــياء و حــوادث، جنبــه مهمــي 
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از ايــن مرحلـــه اســـت. بــه عنـــوان مثــال، كــودكان مي تواننــد از دمــاغ، گــوش يــا اســم 

ديگــري كــه ســاخته خودشــان اســت، بـــراي صـــدا كــردن كــودكان ديگــر اســتفاده كننــد. 

كــودكان شــروع بــه جايگزيــن كــردن اعمــال بــا نشــانه هاي زبانــي مي كننــد. ايــن توانايــي 

ــلط  ــه تس ــا اراده، ب ــته و ب ــود خواس ــورت خ ــه ص ــياء ب ــات و اش ــه كلم ــت كاري رابط دس

كــودكان بــر واژگان اشــاره دارد )کوچنــر1، 1۹۹1 بــه نقــل از كرامتــي يــزدي و دیگــران،13۹7(. 

ــه وجــود دارد، همانطــور كــه كــودكان  بيــن دو تــا ســه ســالگي، تركيبـــي از ايــن دو مرحل

ــز اظهارنظــر  ــي ني ــه صــورت زبان ــی هســتند، در مــورد آن ب ــر بازي هــای وانمودی/تخیل درگي

مي كننــد.

مرحله 3( ناهم خوانی مفهومي

بــه  آن  ظهــور  و  دارد  وجــود  طنــز  شــكل  در  شــگرفي  تغييــر  مرحلــه،  ايــن  در 

ــود.  ــاز مـي شـ ــان آغـ ــي در كودكـ ــر مفهوم ــد تفك ــه رش ــت ك ــت اس ــن واقعيـ ــل اي دلي

تشــخيص  را  حــوادث  يــا  اشــياء  طبقه هــاي  كـــودك  ســـالگي  ســـه  حـــدود  در 

می فهمــد.  دارنــد،  مختلــف  ويژگي هــاي  كــه  را  حوادثــي  يــا  اشــياء  و  مي دهــد 

تخطـــي مـــورد  يـــا  مي كنــد  تغييــر  خــاص  ويژگي هــاي  ايــن  از  يكــي  كــه   وقتــي 

ــر  ــر و انتزاعي ت ــودك پيچيده ت ــز ك ــوع طن ــن ن ــود. اي ــد مي ش ــز تولي ــود، طن ــع مي ش واق

ــاي  ــه به»تخطي ه ــه توج ــت ك ــي اس ــز وقت ــد طن ــي تولي ــب تواناي ــن كسـ ــت. بنابراي اس

،)violations of perceptual appearances of things( »نمودهــاي مفهومــي چيزهــا 

معطوف شود.

)multiple meaning( طنز در معناي چندگانه )مرحله 4

كــودكان توانايــي برعكــس كــردن توالــي اتفاقــات را دارنــد و مي تواننــد در ويژگي هــاي 

اشــياء و رابطــه بيــن حــوادث، تغييــرات اصلــي پديــد آورنــد.  بنابرايــن توانايــي بازآفرينــي، 

ــن  ــتاني ها ممك ــش دبس ــد. پي ــك مي كن ــاوب واژگان، كم ــو و متن ــي دوپهل ــم معان ــه فه ب

است هر دو معني را بدانند، اما آن هـــا تـــا حــــدود ســــن هفــــت ســــالگي، نمــي تواننــد 

در يــــك لحظــــه هــــر دو معنــــي را در ذهن شــــان نگه دارند.

شــاید بتــوان بــازی »دالــی موشــه« یــا »دالــی بــازی« را اولیــن نمونــه از تلفیــق 

توانایی هــای شــناختی بــا فعالیت هــای مفــرح و شــادی بخش کودکانــه دانســت کــه 

1  Kuchner, J.F
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ــی از  ــازی یک ــن ب ــت. ای ــتوار اس ــناختي اس ــای ش ــد ناهم خوانی ه ــخيص و تولی ــر تشــ ب

ــرده  ــور ک ــا عب ــر دنی ــی سراس ــی و فرهنگ ــع زبان ــه از موان ــت، ک ــی اس ــن بازی های مهم تری

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــه« نق ــی موش ــت. »دال ــده اس ــل ش ــی تبدی ــازی جهان ــک ب ــه ی و ب

ــا و  ــن ظرفیت ه ــی از مهمتری ــکل گیری یک ــه ش ــد و ب ــا می کن ــودک ایف ــناختی ک ــد ش رش

ــی«)conservation( منجــر می شــود. نگهــداری  ــی »نگهــداری ذهن ــی یعن قابلیت هــای ذهن

ذهنــی، منتــج از ذهــن عملیاتــی اســت. ذهــن عملیاتــی، ذهنــی اســت کــه وجــوه مختلــف 

ــک  ــورت ی ــه ص ــا را ب ــد و آنه ــگ می کن ــط و هماهن ــم مرتب ــا ه ــیا را ب ــات اش و خصوصی

نظــام کلــی و یکپارچــه ترکیــب می کنــد. مشــخصه عملیــات متقابــل آن اســت کــه وقتــی 

عملیــات اول بــا عملیــات متقابــل ترکیــب می شــود، هــم ارزی و تعــادل به وجــود می آیــد. 

بازگشــت پذیری بــه معنــی »امــکان بازگشــت بــه نقطــه شــروع«، پایــه اصلــی نگهــداری و 

ــود. در  ــی می ش ــی متجل ــی و عمل ــکل ذهن ــه دو ش ــکان ب ــن ام ــت؛ ای ــی اس ــت ذهن تثبی

ــات بازگشــت پذیر انجــام دهــد،  ــد در ذهــن عملی ــودک می توان ــی، ک بازگشــت پذیری ذهن

یعنــی بــه نقطــه شــروع برگــردد. در بازگشــت  پذیری عملــی کــه مبتنــی بــر بازگشــت پذیری 

ــا  ــن مبن ــر ای ــات بازگشــت پذیری انجــام می دهــد. ب ــودک در عمــل عملی ــی اســت، ک ذهن

کــودک از طریــق ایــن بــازی بــه قانــون بقــای شــئ )object permanence( دســت می یابــد 

ــد او خــارج  ــدان دی ــه از می ــزی ک ــی می رســد، کــه چی ــی ذهن ــن توانای ــه ای و در نهایــت ب

شــده همچنــان وجــود دارد و نابــود نشــده اســت. غلبــه بــر ناهم خوانــی حضــور یــا نبــود 

یــک شــئ در میــدان دیــد کــودک، لذتــی دلخــواه را بــرای او بــه ارمغــان مــی آورد و باعــث 

ــتان، 1373 و 1376(. ــود)منصور و دادس ــت در وی می ش ــات مثب ــده و هیجان خن

ــا  بررســي بيــان كــودكان پيــش دبســتاني، از درك  كرامتــي يــزدي و دیگــران )13۹7( ب

طنــز تصويــري براســاس نظريــه ناهم خوانــی، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه كــودكان پيــش 

دبســتاني مــورد بررســـي، قـــادر بـــه تشـــخيص ناهمخوانی هــا در تصـــاوير طنــز هســتند. 

آنهــا مي تواننــد چيزهـــايي را كـــه باعـــث خنـــده دار شـــدن تصـــاوير اســـت درك و بيــان 

ــد،  ــان دارن ــه در ذهنش ــي ك ــا طرح واره هاي ــر ب ــه تصوي ــق مقايس ــودكان از طري ــد. ك كنن

مي تواننــد بــه درك ناهم خوانی هــای اصلــي و فرعــي يــك تصويــر خنــده دار دســت يابنــد. 

ــي درك  ــر، تواناي ــته تصاوي ــي و برجس ــای اصل ــان ناهم خوانی ه ــر درك و بي ــالوه ب ــان ع آن

ناهم خوانی هــای فرعــي و حتـــي جزئيـــات نامتجـــانس ريـــز تصاويــر طنــز را نيــز دارنــد. بــه 

عنــوان مثــال بســته بودن چشــم ها هنــگام راه رفتــن يـــا پـــائين گـــرفتن بيــش از حــد ســر، 
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كــه منجــر بــه نديــدن رو بــه رو مي شـــود، كـــه در نگـــاه اول يـــا نگـــاه ســـريع بـــه چشــم 

نمي آينــد نيــز توســط تعــدادي از كــودكان مــورد آزمــون، بــه عنــوان دليلـــي بـــر خنــده داري 

تصويــر بيــان شــده اســت.

کــودکان در ســنین بیــن 4 تــا 5 ســـالگی بـــه یـــک توانـــایی شـــناختی کلیــدي بــراي 

پیش بینــی و شــرح دادن رفتــار خودشــان و دیگـــران بـــا توجــه بــه حــاالت ذهنـــی ماننـــد 

بـــاور، میـــل، نیـــات و ادراك دســـت می یابند؛ بـــه ایـــن توانـــایی ویـــژه، »نظریـــه ذهـن« 

گفتـــه مـی شـــود. هنگامــی کــه کــودك بتوانــد »بــاور« را درك کند، بـــه نظریه ذهن رســیده 

اســت. باورهــا شــیوهایي را کــه جهــان هســت یــا مــا می خـــواهیم بـــه آن شـــکل باشــد، 

منعکــس می کننــد؛ 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 شـوخ طبعـــی و طنـــز و همچنیــن شــرح عالیــق و آگاهــی در گفتگــو بــا همساالنشــان 

محـــدود کنــد. عــالوه بــر ایـــن، فقـــدان نظریـــه ذهـــن بـــا مشـــکالتی در زمینـــه اجتماعــی 

ــران،138۹(. همــراه اســت )نســائیان و دیگ

پژوهش هـــای انجام شـــده روی کـــودکان دارای رشـــد عـــادی، نشـــان داده اســـت کـــه 

توانایـــی اســـتنباط نیـــت طعنه آمیـــز از گفته هـــای کنایـــه ای کالمــی، در حــدود ســـن 5 

یـــا  6 ســـالگی ظهــور می کنــد و رشـــد آن تـــا نیمه هــای دوران کودکـــی ادامـــه می یابـــد. 

پژوهشـــگران بـــر اهمیت درک زبـــان غیرتحت اللفظی، بـرای ارتباطـــات روزمـره و اتحـاد کلی 

اجتماعـــی تاکید کرده انـــد. بـــرای مثـــال، اگـر یـک کـودک بـا اختـــالل طیـف اتیسـم تـوپ 

بســـکتبال را پرتاب کنـــد و پرتابش به خطـــا بـــرود و همبازیـــش به طعنـــه بگوید: »عجب 

شـــوتی«!، کـــودک بـــا اختـــالل طیف اتیسـم براسـاس معنـــای واقعی ایـــن جملـه، پاسـخ 

همبازیـــش را می دهـــد؛ بـــرای مثـــال می گوید: »نـــه شـــوت خوبـــی نبود، مـــن آن را خطـا 

پرتــاب کـــردم.« )پرســیک1 و دیگــران،2013(. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد درک کنایه هــا 

و طعنه هــا در طنزهــا چــه بــه صــورت نوشــتاری و تصویــری و چــه بــه شــکل کالمــی و کنشــی 

در انــواع رســانه ها بــه ویــژه تلویزیــون نیازمنــد شــناخت کــودک از بینامتنیــت مفاهیــم و 

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

1 . Persicke
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ــراز تحــول شــناختی عملیــات منطــق صــوری و انتزاعــی، میســر اســت و  ــه ت ــا رســیدن ب ب

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 شناخت شناســی درک طنــز در 

کــودکان گفتــه شــد، در بررســی نحــوه  مواجهــه کــودکان بــا برنامه هــا یــا محتواهــای طنــز 

در قــاب تلویزیــون بایــد بــه ســه مســئله مهــم توجــه داشــت:

الــف( ماهيــت اطالعــات تلويزيونــي و نیــز توانايي هــا و مهارت هايــي کــه بــراي 

پــردازش آن هــا الزم اســت.

ــاي  ــات و پيام ه ــده از  اطالع ــاخته ش ــم س ــت مفاهي ــازي و ماهي ــوة مفهوم س ب( نح

ــت. ــاوت اس ــف متف ــاي مختل ــنين و زمينه ه ــي در س تلويزيون

ــری  ــا، در تأثیرپذی ــناختي آنه ــت پردازش ش ــي و کيفي ــات تلويزيون ــت اطالع ج( ماهي

ــت. ــر اس ــد، مؤث ــون مي آموزن ــه از تلويزي ــن آنچ ــودکان و تعيي ک

ــول  ــد و تح ــاوت رش ــل متف ــف و مراح ــنین مختل ــودکان، در س ــه ک ــت ک ــی اس بدیه

شــناختی خــود، محدودیت هــای ذاتــی بــرای پــردازش اطالعــات دارنــد. بنابرایــن نمی تــوان 

ــی  ــم و آموزه هــای اجتماعــی، اخالقــی و دین ــا هــدف انتقــال مفاهی انتظــار داشــت کــه ب

یــا هــر هــدف دیگــر در قالــب طنــز، اطالعاتــی بــه کــودکان ارائــه داد کــه قــادر بــه پــردازش 

ــر  ــی ب ــای تلویزیون ــی برنامه ه ــاختار اصل ــه س ــا ک ــتند. از آنج ــا نیس ــردازی آن ه و مفهوم پ

داســتان، بــه معنــی روایــت توالــی حــوادث و رویدادهــا، اســتوار اســت، میــزان پیچیدگــی 

روایــت و بهره گیــری آن از عناصــر کالمــی، تصویــری و کنشــی نقــش مهــم و بنیــادی در درک 

کــودکان از محتواهــای طنــز تلویزیونــی ایفــا می کنــد. پيش فــرض اساســي در پژوهش هایــی 

ــناختي الزم را  ــاي ش ــودکان توانايي ه ــه ک ــت ک ــه، آن اس ــام یافت ــه انج ــن زمین ــه در اي ک

ــا محدوديت هــاي عمــده اي  ــد و در پــردازش اطالعــات ب ــراي فهــم کامــل برنامه هــا ندارن ب

ــد از: ــا عبارتن ــن محدوديت ه ــن اي ــي از عمده تري ــد. برخ مواجه ان

کــودکان بــه خصــوص خردســاالن در تشــخيص مضمــون اصلــي داســتان، از . 1

ــراي خردســاالن  ــا مشــکل مواجــه مي شــوند. ب موضوعــات حاشــيه اي و فرعــي، ب
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رويــداد جالبــي کــه در داســتان اتفــاق مي افتــد، ممکــن اســت بــه انــدازه موضــوع 

ــه گــم شــدن شــئي کــه موضــوع  ــالً صحن ــي داســتان، مهــم تلقــي شــود؛ مث اصل

ــي داســتان، مثــالً اهميــت  ــدازه موضــوع اصل ــه ان فرعــي اســت، ممکــن اســت ب

و فوايــد مدرســه رفتــن، توجــه کــودک را جلــب کنــد و حتــي موجــب شــود کــه 

ــال نمایــد. ــه طــور مناســب دنب ــد داســتان را ب کــودک نتوان

ــوط 2.  ــم مرب ــه ه ــتان ها را ب ــف داس ــر مختل ــي عناص ــد به راحت ــاالن نمي توانن  خردس

ــه در آن  ــود ک ــان داده مي ش ــه اي نش ــتان صحن ــمتي از داس ــالً در قس ــازند؛ مث س

ــه  ــرد ب ــه دســت گيري آن م ــد صحن ــم ســاعت بع ــردي در حــال دزدي اســت، ني م

نمايــش گذاشــته مي شــود. فهــم ايــن مطلــب کــه مــرد بــه جــرم دزدي دســتگير 

شــده، مســتلزم آن اســت کــه کــودک بتوانــد بيــن دو صحنــه ارتبــاط برقــرار کنــد. 

تحقيقــات نشــان مي دهــد کــه کــودکان در صــورت وجــود فاصلــه زمانــي طوالنــي، 

ــه انجــام دادن ايــن کار نيســتند. به راحتــي قــادر ب

ــکل گيري 3.  ــت ش ــد عل ــد و نمي توانن ــکل دارن ــا مش ــتنباط علت ه ــودکان در اس  ک

ــه اي  ــد صحن ــرض کني ــد. ف ــتنباط کنن ــه اس ــاي برنام ــگام تماش ــه هن ــداد را، ب روي

ــه  ــاده مي شــوند، صحن ــه آم ــراي حمل ــه در آن ســربازاني ب نشــان داده مي شــود ک

قطــع مي شــود و پــس از آن صحنــه ويرانــي دهکــده نشــان داده مي شــود. از ايــن 

ــده  ــي دهک ــب ويران ــربازان موج ــه س ــرد، حمل ــتنباط ک ــوان اس ــه مي ت ــد صحن چن

شــده اســت؛ امــا کــودکان خردســال، نمي تواننــد عامــل نابــودي دهکــده را 

ــد. اســتنباط کنن

ــي . 4 ــه خصــوص خردســاالن در درک انگيزه هــا، احساســات و نيــات درون  کــودکان ب

ــز  ــيار تعجب انگي ــا بس ــي آن ه ــناخت اجتماع ــتند و ش ــف  هس ــيار ضعي ــراد، بس اف

اســت. آنــان حتــي از ايــن کــه ديگــران هيجانــات و انگيزه هــاي خصوصــي دارنــد. 

ــاق  ــتان اتف ــه در داس ــي را ک ــد حوادث ــه نمي توانن ــد و در نتيج ــي دارن ــي کم آگاه

مي افتــد، بــه انگيزه هــاي درونــي اشــخاص ارتبــاط دهنــد؛ بــراي آنــان رفتــار کودکــي 

کــه بــه منظــور انتقام گيــري از مــادرش ليوان هــا را مي شــکند بــا رفتــار کودکــي کــه 

ــاي  ــم انگيزه ه ــودک از فه ــرا ک ــت. زي ــاوي اس ــکند مس ــي را مي ش ــتباهًا ليوان اش

متفــاوت ايــن دو رفتــار، مشــابه عاجــز اســت ) احمــدی و رضایــی باینــدر، 13۹1(.
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ــی رشــد، توانایی هــای ذهنــی کــودکان خردســال در پــردازش  ــه نظریه هــای تحول ــا ب بن

محتــواي برنامه هــا، نســبت بــه مهارت هــای شــناختی کــودکان بزرگ تــر، پيچيدگــي و 

ــاختار  ــدود و س ــارب مح ــة تج ــر پاي ــال ب ــودک خردس ــالً ک ــد. مث ــري دارن ــرفت کم ت پيش

شــناختي ســاده تر خــود، ممکــن اســت تصــور کنــد، افــراد بلندقــد قــوي  نيــز هســتند. پــس 

ــه اي کــه در آن يــک فــرد کوچــک  انــدام، بســيار  در یــک ســاختار طنزآمیــز، پــردازش صحن

قــوي ظاهــر مي شــود يــا يــک فــرد بلنــد قــد، ضعيــف عمــل می کنــد، بــراي کــودک مشــکل 

ــد  ــرد بلن ــل نمايــش ف ــزاع بيشــتر باشــند، مث ــر اطالعــات مســتلزم انت تلقــي مي شــود. اگ

قــدي، کــه بــه لحــاظ جســمي قــوي اســت، امــا از نظــر روانــي یــا اخالقــي ضعيــف اســت، 

ــد آورد.  ــراه خواه ــادي به هم ــکالت زي ــز مش ــر ني ــودکان بزرگ ت ــراي ک ــي ب حت

اگــر محتــواي برنامه هــاي تلويزيونــي، بــه صــورت ســاده اي ارائــه شــود و داراي نمادهــاي 

ــگ  ــدون پيام هــاي کالمــي باشــند)مثل کارتون هــاي پلن ــداري ب ــر دي آشــکاري مثــل تصاوي

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 اســتعاره ها و تعابيــر معمــول و غيرمعمــول کالمــي باشــد، کــودکان در ســنين کم تــر 

از نــه ســال، بــه احتمــال زيــاد در درک محتــواي برنامــه دچــار ابهــام خواهنــد شــد ) احمــدی 

و رضایــی باینــدر، 13۹1(.

مایــا گوتــز1 و ماریــا بــرگ2 )2014(، بــا بهره گیــری از 41 مؤلفــه و شــاخص تولیــد و خلــق 

ــرگ  ــه از ســوی بیجــن و والکنب ــداری و شــنیداری، ک ــز در رســانه های دی موقعیت هــای طن

ــاکن  ــاله س ــا 13 س ــودک 7 ت ــت 510 ک ــف و دریاف ــد، توصی ــده بودن ــن ش )2004(، تدوی

کشــورهای کانــادا، اوگانــدا، برزیــل، نیوزلنــد و آلمــان را از طنزهــای تلویزیونــی، مورد بررســی 

ــاب  ــل »ب ــوب مث ــودکان برخــی انیمیشــن های محب ــرای ک ــن بررســی، ب ــد. در ای ــرار دادن ق

ــان خواســته شــد  ــر« نمایــش داده و از آن اســفنجی«، »تــام و جــری« و » کایــوت و رودران

تــا بگوینــد، چــه چیــزی واقعــًا باعــث خنده شــان می شــود. نتایــج به دســت آمــده نشــان 

داد، غافلگیــری و کشــف ناهم خوانــی بیــن رویدادهــا یکــی از مهم تریــن ســازوکارهای 

ایجــاد هیجــان مثبــت و خنــده در کــودکان اســت. در واقــع، آنچــه کــه در عمــل موجــب 

خنــده می شــود، بــه چالــش کشــیده شــدن دنیــای ادراکــی کــودکان اســت؛ یعنــی اتفاقــی 

1  . Maya Götz

2  . Maria Berg
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ــا  ــار و پیش بینی ه ــارج از انتظ ــودک خ ــناختی ک ــای ش ــب ظرفیت ه ــر حس ــه ب ــد ک می افت

ــف  ــی کش ــه معن ــر، ب ــنین پایین ت ــودکان در س ــرای ک ــره ب ــر منتظ ــای غی ــت. رویداده اس

ــای رشــد ســاختار های مغــزی مثــل »نورون هــای  ــر مبن ناگهانــی قواعــد زندگــی واقعــی و ب

آینــه ای« اســت، امــا غافل گیــری و اتفاقــات غیرمنتظــره فقــط بــرای ایــن دســته از کــودکان 

جــذاب نیســتند، کــودکان بزرگتــر، نوجوانــان و بزرگســاالن نیــز غافل گیــری را دوســت 

ــال  ــن و س ــم س ــودکان ک ــه در ک ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــد. تف ــه آن می خندن ــد و ب دارن

ــرای ســنین  لــذت حاصــل شــده، ناشــی از کشــف ناهم خوانی هــای شــناختی اســت؛ امــا ب

باالتــر، کارکردهــای روان شــناختی مثــل تخلیــه هیجــان و پاالیــش را دارد. ایــن پژوهشــگران 

دریافتنــد کــه کمــدی بــزن بکــوب )Slapstick( چــه در شــکل اصیــل آن مثــالً در انیمیشــن 

ــق کنــش و کالم(  ــر« و چــه در شــکل تلفیقــی آن)تلفی ــوت و رودران ــام و جــری« و »کای »ت

در »بــاب اســفنجی«، بــرای کــودکان ســنین پاییــن جذابیــت بیشــتری دارد. بــرای کــودکان 

ــای  ــه در برنامه ه ــواردی ک ــد م ــب دادن مانن ــل فری ــز مث ــری از طن ــای دیگ ــر جنبه ه بزرگت

ــن  ــه ای ــد. ب ــان را می خندان ــد و آن ــدا می کن ــت پی ــی رخ می دهــد، موضوعی ــن مخف دوربی

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. 

ــدن کــودکان  ــن بررســی نشــان داد، خندی تحلیــل واکنش هــا و توضیحــات کــودکان در ای

بــه صحنه هــای خشــونت آمیــز نظیــر آنچــه کــه در انیمیشــن تــام و جــری دیــده می شــود، 

نــه بــه دلیــل خشــن بــودن، بلکــه بــه دلیــل برتــری کاراکترهــای کوچک تــر بــر کاراکترهــای 

بزرگ تــر اســت. ایــن توانایــی در کــودکان 10 ســاله و بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد، چراکــه 

آنــان بــه مرحلــه عملیــات منطقــی عینــی رســیده و می تواننــد ناهم خوانــی ناشــی از غلبــه 

ــر  ــر«، نظی ــر »قوی ت ــر« ب ــری »ضعیف ت ــو در برت ــن الگ ــد. ای ــزرگ را درک نماین ــر ب کوچــک ب

آنچــه کــه در انیمیشــن »کایــوت و رودرانــر« دیده می شــود، بــه تقویــت اعتمــاد بــه نفــس 

ــد. ــک می کن ــودکان کم ک

نتیجه گیری

ــای  ــن محتواه ــد و تامی ــه تولی ــب ب ــای غال ــتی در رویکرده ــیب و کاس ــن آس  مهم تری

رســانه ای بــرای کــودکان، نادیــده گرفتــن محدودیت هــای ذهنــی و شــناختی آنــان در 

پــردازش و درک اطالعــات و مفهوم پــردازی از آنهاســت. کّمیــت و کیفیــت پــردازش اطالعات 

ــی  ــام محتواهای ــد در تم ــن رو بای ــاالن دارد. از ای ــا بزرگس ــوی ب ــاوت ماه ــودکان، تف در ک
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ــان تهیــه  ــرای آن کــه در قالب هــای مختلــف کالمــی، نوشــتاری، تصویــری و چندرســانه ای ب

می شــوند، ایــن اصــل مهــم مدنظــر باشــد. مفهــوم طنــز و طنــز کــودکان نیــز بایــد در همیــن 

چارچــوب مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ویژگی هــا و ابعــاد آن را تبییــن کــرد. از ایــن منظــر، 

ــت داشــته باشــد  ــه کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی دالل ایــن مفهــوم پیــش از آن کــه ب

ــه کاســتی های جامعــه قلمــداد شــود؛  ــا انتقــاد ب ــرای انتقــال آموزه هــا ی ــی ب ــز، قالب و طن

طنــز کــودکان، معــادل مجموعــه محتواهایــی اســت کــه باعــث هیجــان مثبــت و خنــده در 

ــرگرمی  ــده و س ــر خن ــد ب ــت. تاکی ــرد آن اس ــن کارک ــرگرمی مهم تری ــود و س ــودکان می ش ک

ــناختی و  ــمی، ش ــد جس ــای آن در رش ــتن از ارزش ه ــرو کاس ــی ف ــه معن ــودکان ب ــز ک در طن

ــد رشــد و تحــول را در  ــه خــودی خــود فراین ــده ب ــان نیســت. ســرگرمی و خن اجتماعــی آن

ابعــاد مختلــف، تســهیل می کننــد و کیفیــت زندگــی و بهزیســتی )Well-being( کــودکان 

را توســعه می دهــد. همچنیــن محــور قــرار دادن خنــده و ســرگرمی، هرگــز معــادل بطالــت 

و غفلــت از ظرفیت هــای مطالــب و برنامه هــای طنــز بــرای آمــوزش نیســت. آنچــه در ایــن 

ــه  ــا عنایــت ب ــوع آمــوزش و کمیــت و کیفیــت آموزش هاســت. ب گســتره اهمیــت دارد، ن

ــو ء  ــه س ــری از هرگون ــدف جلوگی ــا ه ــوان ب ــد، می ت ــرور ش ــه م ــن مقال ــه در ای ــی ک مطالب

ــته  ــت. شایس ــره جس ــز« به ــه  طن ــای »برنام ــه ج ــاد« ب ــای ش ــوم »برنامه ه ــر، از مفه تعبی

ــد: ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــل م ــکات ذی ــه برنامه هــا ن ــن این گون ــد و تامی اســت در تولی

خنــده، شــوخ طبعــی و بازی هــای شــادی آور چــه مشــارکتی -واقعــی و چــه . 1

مشــاهده ای- رســانه ای، فــارغ از هرگونــه کارکــرد آموزشــی و تربیتــی، جــزء نیازهــای 

ــرای رشــد بهنجــار کــودک، محــرز  رشــدی کــودکان هســتند و ســودمندی آن هــا ب

ــان از جنبه هــای عصــب- اســت. ایــن ســازوکار باعــث می شــود ســاختار مغــزی آن

ــه کاهــش  ــا توجــه ب ــد. بنابرایــن ب روا ن شناســی )Neuropsychology( رشــد یاب

ــای  ــبی از برنامه ه ــبت متناس ــاز، نس ــن نی ــن ای ــا در تأمی ــی خانواده ه نقش آفرین

ــد و در جــداول پخــش  ــه برنامه هــای شــاد)طنز(، اختصــاص یاب ویــژه کــودکان، ب

هــر شــبکه ای بــه گونــه ای توزیــع شــود کــه تنــوع ســاختاری، موضوعــی و محتوایی 

ــردد.  ــظ گ ــا حف برنامه ه

آموزش هــای . 2 بــر  آموزشــی رســانه ها، همــواره  کارکردهــای  اگرچــه در تبییــن 

غیرمســتقیم تاکیــد می شــود، امــا ایــن موضــوع در زمینــه برنامه هــای شــاد)طنز(، 

اهمیــت بیشــتری دارد. در برنامه هایــی کــه بــرای کــودکان کمتــر از 5 یــا 6 ســال 
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تولیــد می شــوند، نیــازی بــه گنجانــدن آموزش هــای مســتقیم نیســت و کــودکان 

از طریــق مشــاهده، آن چــه را کــه بایــد درونــی کننــد، دریافــت می نماینــد. آنچــه 

ــی یــک مفهــوم  ــق عین ــدن مصادی ــم و گنجان کــه مهــم اســت ساده ســازی مفاهی

در مجموعــه برنامــه اســت. مصادیــق بایــد عینــی، ملمــوس و در چارچــوب نظــام 

ادراکــی کــودکان و متمرکــز بــر کنــش و محتــوای کالمــی ســاده باشــند. 

رشــد مهارت هــای ارتباطــی )ارتبــاط بــا جهــان خــارج شــامل تعامــل بــا همســاالن و . 3

بزرگســاالن( و شــکل گیری عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس از نیازهــای بنیــادی در 

تحــول شــناختی و اجتماعــی کــودک اســت. برنامه هــای طنــز از ظرفیــت باالیــی در 

ــه راحتــی  ــزن بکــوب )Slapstick(، ب ــد. برنامه هــای شــاد ب ــه برخوردارن ایــن زمین

می تواننــد ایــن هــدف را تأمیــن کننــد.

ــود و . 4 ــتفاده می ش ــی اس ــای هویت ــکی از طنزه ــز عروس ــاد و طن ــای ش در برنامه ه

ــز و  ــخصیت های طنزآمی ــک ها ش ــدام عروس ــبت ان ــدازه و نس ــتکاری در ان ــا دس ب

ــر  محتــوای شــاد تولیــد می گــردد. در ایــن مــوارد، هــر چــه شــخصیت ها فانتزی ت

ــرای کــودکان جذاب تــر اســت و هــم از برخــی از پیامدهــای منفــی  باشــند، هــم ب

جلوگیــری می کنــد. عروســک های فانتــزی بــه دنیــای خیالــی کــودکان تعلــق دارنــد، 

ــانی  ــره انس ــودکان از پیک ــّور ک ــر و تص ــا، تصوی ــدام آنه ــتکاری در ان ــن دس بنابرای

ــکی  ــار کژدیس ــه دچ ــرادی ک ــا اف ــان ب ــل آن ــد و تعام ــدوش نمی کن ــاررا مخ بهنج

ــد. از شــاخص ترین و موفق تریــن  ــا معلولیــت هســتند، آســیب نمی بین اندامــی ی

ــا«  ــه ت ــا ب ــه برنامــه »قصه هــای ت ــوان ب ــه، می ت ــز کودکان ــه طن نمونه هــای این گون

و عروســک »زی زی گولــو« و همچنیــن شــاهکار نمایــش عروســکی ایــران »مدرســه 

ــرد.  ــاره ک ــزی« اش ــا« و »کاله قرم موش ه

ــش . 5 ــر و کن ــر تصوی ــد ب ــا هشــت ســالگی، بای ــودکان ت برنامه هــاي خردســاالن و ک

متکــی بــوده و بــه پردازش هــاي کالمــي نيازمنــد نباشــد. اســتفاده از تصويــر بــدون 

تکيــه بــر پيام هــاي کالمــي بــراي خردســاالن مناســب تر اســت. همچنيــن در تهیــه 

و پخــش ايــن برنامه هــا بايــد در اســتفاده از تکنيک هــاي برنامه ســازي، مثــل 

نــوع تدويــن، تناســب  آنهــا بــا ظرفيــت درک کــودک مــد نظــر قرارگیــرد. پرش هــاي 

زمانــي پيچيــده هــم، باعــث ســردرگمي کــودک در دنبــال کــردن داســتان و فهــم 
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آن مي شــود.

ــواره . 6 ــردازی هم ــت، شــادی و خیال پ ــات مثب ــا هیجان ــت ب ــوآوری و خالقی ــان ن می

نســبت مســتقیم وجــود داشــته اســت. از ایــن منظــر، تاکیــد بــر برنامه هــای طنــز 

و ایجــاد روحیــه شــاد در کــودکان فراتــر از ســرگرم کــردن آنهاســت. بلکــه تربیــت 

ــا  ــه ب ــود، در مواجه ــای خ ــه خیال پردازی ه ــعه دامن ــا توس ــه ب ــت، ک ــلی اس نس

ــزان پیشــرفت  ــد می ــوآور اســت. بی تردی مســائل و مشــکالت زندگــی، خــالق و ن

و توســعه هــر کشــوری، بــه انــدازه وســعت خیال پردازی هــای کــودکان آن 

خواهــد بــود.
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