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 -1353 نظری،جعفر،  :                       سرشناسه 

 .بخشفرح اعظم ویراستار ؛ شقایق تیالب -نظری جعفر / نقاشی تفسیر هنر :           عنوان و نام پدیدآور

 .13۹۷ ،ارشد یشه: تهران: اند         مشخصات نشر 

   (رنگیمصور )ص/  112:           یشخصات ظاهرم

  ۹۷8-600-8۷۷1-۷2-2:                       شابک 

 یپاف  :      یسیفهرست نو یتوضع

 موضوع .112.ص:کتابنامه :                      یادداشت

                     شناسیروان هایجنبه -- کودکان هاینقاشی و نقاشی :                      موضوع

 Children's drawings -- Psychological aspects :                      موضوع

 -13۷3شناسه افزوده                  : تیالب،  شقایق، 

 155/4   :       یویید یرده بند   13۹۷ 6ن۷ن/ BF۷23  :               کنگره  یرده بند

  ۵۳۲۸۶۳۲ :  ی      مل یشماره کتابشناس

 انتشارات اندیشه ارشد

  تفسیر نقاشیهنر   نام کتاب         :

 شقایق تیالب-مولفین           : جعفر نظری

 : اعظم فرح بخش          استارویر

 یآناهیتا مجد:        طراح جلد

 13۹۷-نوبت چاپ        :اول

 وزیری:                 قطع

 1000شمارگان           :

   ۹۷8-600-8۷۷1-۷2-2:               شابک

 تومان 30000 قیمت               :

 

  جاوید منیری و فروردین دوازده بین – وحید نظری ابانخی –ان انقالب دپخش: می زمرک

  66۹۷۹22۷www.arshadbook.com تلفن:  -2دطبقه اول واح  130الك پ

 

ارات انتشهرگونه کپی برداری از سبک و سیاق و یا تکثیر کل یا قسمتی از کتاب های 

متخلف بر اساس قانون دفاع از حقوق مولفین و مصنفین تحت ممنوع بوده و  ارشد یشهاند

 پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. 

 واحد حقوقی انتشارات اندیشه ارشد
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 تسرهف

                                                                                                                   ۷                                                                                               فصل اول

     تاریخچه                                                                                                                      

                    1۷                                                           فصل دوم                                  

                  نقاشی و نظریه های آن                                                                                                          

                      28                                                                    فصل سوم                        

                                                                                                                        کودك نقاشی تکاملی مراحل 

                      44                                                                               فصل چهارم           

                                                                                                                            اندام و اشکال ، ها رنگ تفسیر 

                       81                               فصل پنجم                                                            

                                                                                                                         خط دست - امضاء تفسیر 

                     ۹3                                                                                           فصل ششم

                                                                                                                         کالسی فعالیت 
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 با تقدیر و سپاس بیکران

 

 تدریس محفل چراغ خود حضور با از خانم اعظم فرح بخش که

 کردند. روشن را مکتوبات

 

 جعفر نظری                                                              

 شقایق تیالب                                                                              
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 پیشگفتار

امید است این کتاب بتواند به عنوان کتابی پایه ، اصلی ترین اطالعات تفسیر 

نقاشی که دانستن آنها برای دانشجویان و دانش پژوهان رشته های تربیت مربی 

 الزم است در اختیار آنان قرار دهد . و علوم تربیتی روانشناسی ،پیش دبستان

 های بکتا.ایم کرده استفاده انگلیسی و فارسی منابع از کتاب این تهیه ایبر

 ایه بخش از.ایم داده مطابقت انگلیسی ویرایش جدیدترین با را شده ترجمه

 اصالح خودمان، دید از البته ، را ها ضعف نادر، موارد در و ایم گرفته الهام قوی

 حمتز مذکور های کتاب جمهتر در که هستیم کسانی مدیون بنابراین. ایم کرده

 .اند کشیده

 دریاب که به امیدت سیاه نوشتیم تا سپید بمانیم.را ملکا: ما 

 

 جعفر نظری                                                

 شقایق تیالب                                                                   

 13۹۷تابستان
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 فصل اول

 یخچهتار
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 بخش شود می آغاز نوزدهم سده اواخر از 1کودکان های نقاشی خصوص در جدید مطالعات

 هب جامعه شکل به کودکان نقاشی خصوص در شده انجام های پژوهش نخستین از بزرگی

 هب دستیابی برای که خواهیم می مندعالقه خواننده از و است شده بازنگری هریس کوشش

 هب اشاره نظری بررسی و تاریخچه درباره .کند مراجعه او های نوشته به بیشتر اطالعات

 هر که کودکان نقاشی به مربوط های پژوهش تاریخ در متمایز دوره چندین از ایخالصه

 .کرد خواهد کفایت کنندمی پیدا ارتباط خاصی نظری نگرش به یک

 هنر برای دیبن طبقه نوع تعیین به جهانی ایعالقه 1۹20 دهه تا 1885 سال حدود از

 گردآوری جهت در فراوان های کوشش کشورها از بسیاری در داشته وجود کودکان نقاشی

 می نظر به.آمدمی عمل به آنها بندی طبقه و توصیف و کودکان خودجوش های نقاشی

 خهنس کودك نقاشی که کردند فرض چنین یحدود تا محققان نخستین از بسیاری رسد

 کودك نقاشی علت همین به و است گرفته شکل کودك نذه در که است تصویری از ای

 نقاشی زیاد تعداد هستند او های احساس و ها اندیشه دنیای درون به ای پنجره حکم در

 نقاشی فرهنگی زمینه جنسیت حسب بر غالبا ،بودند شده گردآوری ترتیب این به که هایی

 محبوبیت درجه شده انجام مطالعات از مورد چندین در شوندمی بندیطبقه کننده

 ند.شدمی ثبت هانقاشی گوناگون موضوعات

 طبقه برای ای شالوده آوردن فراهم بتوان شاید را آغازی مطالعات دستاوردهای مهمترین اما

 کمک ویژه به محقق دانست 2رشد زنجیره یا مراحل قالب در کودکان های نقاشی بندی

                                                           
1 Children's paintings 
2 Growth 
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 هزاران(1۹05) سال در3رشنشتاینرک.کردند مراحل شناسایی و تشخیص به شایانی های

 توانست و کرد مطالعه را آلمان ابتدایی مدارس آموزان دانش دست به شده انجام نقاشی

 بقتمطا کودکان سنی توالی با نیز حدودی تا که کند تقسیم بزرگ گروه سه به را آنها

 رد که هایی نقاشی و تجسمی ظاهر شکل دارای های نقاشی گونه طرح های نقاشی داشت

 مطالعه به(1۹13) سال در روما.بودند شده انجام بعدی سه فضای از بازنمایی برای تالش

 هب توانست و بودند کشیده سال چندین طی مدارس آموزاندانش که پرداخت یهاینقاشی

 ببرد پی آثار این در انسان پیکره از نقاشی تکامل و گیری شکل در متوالی مرحله هد وجود

 بندی طبقه همان احتماال آغازین های بندی طبقه این از میان بندی طبقه مهمترین اما

 .باشدمی  (1۹2۷) و( 1۹13 )سالهای در لوکه سوی از پیشنهادی

 که شد برخوردار ای ویژه اهمیت از علت این به رشد مرحله پنج از متشکل بندیطبقه این

 در بعدها که علت ینا به نیز حدودی تا و بود یکپارچه ای نظریه تجسم حدودی تا خود

 الگوی یک اساس بر کودکان که کرد می فرض چنین که رو شد واقع موثر پیاژه کارهای

 ودکانک نقاشی که کرد فرض چنین نیز پیاژه بعدها و لوکه اما کند می نقاشی درونی ذهنی

 تصویر کی آفرینش نقاش هدف دیگر بیان به میشود انجام بودن هگرایان واقع نیت به اساسا

 که دانستمی خوب لوکه.است خاص شیء یک از گرایانه واقع و تشخیص قابل بازنمایی ای

 ذهنی الگوی تبدیل در تواندمی تفسیر و سازی تصویر در مهارت جمله از عامل چندین

 لشک مورد در او پیشنهادی مراحل توالی همچنین شود واقع موثر نهایی نقاشی به درونی

                                                           
 
3 Kirchsteiner 
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 و 4ساماندهی هایمهارت در رشد مراحل وجود فرض نبنیا بر نقاشی تکامل و گیری

 .بود استوار کودك 5گرایانه واقع های هدف و تصویرسازی

 سال در۷ گودیناف فلورانس خانم دیگران و 6لوکه سوی از پیشنهادی رشد مراحل اساس بر

 انتشار آنان های نقاشی روی از کودکان هوش گیری اندازه زمینه در را خود کتاب(1۹26)

 بعد هایسال درس ریه کوشش به آن تکمیل و تجدیدنظر اضافه به کتاب این ددا

 کرد ریزی پی عقلی رشد ارزیابی برای نقاشی کارگیریبه در ماندگار و نو سنتی(1۹63)

 هپیکر نقاشی آن طی که بود آدمک نقاشی آزمون معروف آزمایش کتاب این مهم نتیجه.

 می ارزیابی کودك نقاشی در شده بینی پیش جزء ره به دادن امتیاز با کودك دست به آدم

 اساسی فرض. دارد نام گودیناف هوشبهر که شودمی داده آن به ای نمره پایان در و شود

 وطمرب موضوع از او که است مفهومی مستقیم بیانگر کودك نقاشی که استاینجا آن  در

 می شمار به خوب زمانی را آدمک نقاشی آزمون 8پایایی دوره دارد خود ذهن در نقاشی به

 .شود داده اختصاص نقاشی یک کودکی هر به شوندگان آزمون میان در که آوریم

 مترک مراتب به خاص کودك یک به متعلق گوناگون های نقاشی مورد در پایایی گیرایی

 را نآ و برند می دست خود نقاشی در خودانگیخته شکلی به معموالً کودکان زیرا شود می

 هب هوش گیری اندازه برای معتبر های مقیاس از آدمک،دیگر نقاشی آزمون نددهمی تغییر

                                                           
4 Organizing skills 
5 realistic 
6 tequLu 
7 enoughGood 
8 Reliability 
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 هوش دارای افراد برایآزمون )سرند کردن(  یک مقام در آن سودمندی اما رودنمی شمار

 سن که افرادی برای عمل در آزمونها این سودمندی برجاست همچنان متوسط از تر پایین

 نقاشی آنکه محض به.است بیشتر مراتب به است سال 10 تا 3 بین فاصله در ایشان ۹عقلی

 از شده فراموش نسبتاً موضوع به رفته دست از هوش ارزیابی در را اش گسترده کاربرد

 وللمع فراموشی این از بخشی.شد تبدیل 10رشد روانشناسی چارچوب مطالعاتدر   دیدگاه

 رد مقامی پیاژه شدیم قالب رشد روانشناسی عرصه بر تدریجا که است پیاژه های نظریه

 پیاژه که حالی در.بود قایل نقاشی برای ذهنی تصویرهای و نمادین نمایش بین فاصله حد

 عهمطال گرفت می بهره خود نظریه به بخشیدن تجسم برای کودکان های نقاشی از گاهی

 هب و است داده نمی تشکیل را او نظریه گیری شکل محور هیچگاه کودکان هاینقاشی

 1۹۷0 دهه تا درنتیجه.است نبوده نیز او های فرض حساسیت زدن محک برای اریابز معنی

 اشینق موضوع از اثری کودك روانشناسی و عقلی  رشد به مربوط درسی هایکتاب انبوه در

 بودن پذیرفته تاثیر هاینظریه از اینکه از پس محققان و پیاژه. خورد نمی چشم به کودکان

 به ای نو عالقه بعد به (1۹40) سال از.نداشتند معطوف انکودک نقاشی به چندانی توجه

 درون به را خود های اندیشه و ها هیجان کودکان، که فرض این اساس بر کودکان نقاشی

 ارزیابی ایبر نقاشی از گیری بهره گونه این.گرفت شکل کنندمی فرافکنی هایشان نقاشی

 رد فرافکنانه هایروش ترهگسترد کاربرد از بخشی روانشناختی سازگاری و شخصیت

                                                           
9 Rational age 

10 Developmental Psychology 
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 دیده انهفرافکن هایروش دیگر در که همچنان داد تشکیل را وروانپزشکی بالینی روانشناسی

 .شودمی

 نقاشی در 11هیجانی بیان ارزیابی برای شده اعتبارسنجی و منسجم روش یک نتیجه در

 فرض این بین بنیادین شابهت نوعی توانمی حاضر حال در نهاد میدان به پا آرام آرام

 صصانمتخ عقاید با آوردمی شمار به مفاهیم مستقیم بیان را ها نقاشی که هریس-گودیناف

 که همچنان.کرد مشاهده دانندمی هیجانی های حالت مستقیم بیان را ها نقاشی که بالینی

 ساختار به فقط که است این در باال روش دو هر مشترك وجه است گفته( 1۹۷2)12فریمن

 ابتکار به کودکان نقاشی به دهی شکل فرایندهای و دارد توجه شده تکمیل ینقاش سطحی

 به تدریج آموزشگران از برخی بعد به نوزدهم سده اواخر از.دارد می دور نظر از آنان خود

 انکودک آموزش و رشد در حساس نقشی تواند می هنرمندانه بیان که رسیدند اعتقاد این

 در 13یزكچ استهخو ن سنت این گیری درشکل موثر نداناندیشم نخستین از یکی کند ایفا

 ردک اشاره اشتراوس و میکال و هانس به توان می اروپا قاره در یعدب اندیشمندان.بود وین

 لدفلون داشت نام فلدنلو ویکتور جدید سنت این در دیگر مهم و حساس شخصیت یک

 ستا شخصی و هیجانی المس رشد الزمه هنر زبان به خویشتن انفرادی بیان که بود معتقد

 در لدنفلو تجربیات بر نیز حدودی تا و روانکاوانه هایاندیشه پایه بر حدودی تا که اصلی

 سال در آلمان سوی از اتریش اشغال و ها نازی حکومت دوره در خودکامگی پیدایش زمینه

                                                           
11 Emotion 
12 Freeman 
13 cizek 
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 ویشتنخ تهخودانگیخ و آزادانه بیان اهمیت بر تایید جهت در لونفلد تجربیات این از(1۹38)

 .کرد هدایت پرورش و آموزش در و نقاشی هنر زبان به

 آمریکای به هنر آموزش سنت این انتقال در موثر نقش اروپا از مهاجرت محض به لونفلد

 و 14آرنهایم رودلف نگرش نقاشی به همدیگر هم هنرمندان نگرش یک کرد ایفا شمالی

 ادراکی روانشناسی تجسمی که اجرا و نره نام به (1۹56 )خود کتاب در آرنهایم.بود پیروانش

 در و کلمه این معنی به هنر در خود شکل ترین شناخته و ترین پیچیده به را 15گشتالت

 ستا توجه قابل آرنهایم هنری نظریه.است بسته کار به آن اخص معنی به کودکان نقاشی

 نبهج و رود می شمار به کودکان نقاشی زمینه در نظری های بررسی ترینجامع از یکی زیرا

 گیردمی بر در واحد چارچوب یک درون در را رشدی ،عقلی، بیانی هیجانی، ،16ادراکی های

 ساختاری های توصیف به آرنهایم آثار در آنکه ویژه به دهد می قرار ما اختیار در و

 در مآرنهای یابیم می دست ادراکی ساماندهی گشتالت اصول دیدگاه از کودکان هاینقاشی

 و فرهنگ در تجسمی تفکر بر بیشتر تاکید خواستار (1۹6۹) اشبعدی کارهای از یکی

 توانمی راانه بیانگر هنرمندانه های سنت این جهات برخی از است شده 1۷پرورش و آموزش

 گویدمی که دانست پرورش و آموزش در 18بالینی های اندیشه این های بست کار مثابه به

 خود های نقاشی در فرافکنی طریق از را خود عقلی و ادراکی هیجانی تجربیات کودکان

 پیشنهاد آموزشگران دیگر و لونفلد و اشتراوس که دیگری مهم اصل کرد دنخواه داخل

                                                           
14 Rudolph Arnhem 
15 Gestalt 
16 conceptual 
17 Education 
18 Clinical Thoughts 
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 موجب اشینق هنر زبان به خویشتن خودانگیخته بیان ترغیب گویند می که است این کردند

 است آن نگرشی چنین منطقی ادامه و گسترش شود می شخصی رشد و عقلی رشد تقویت

 پردازینظریه کند ایفا آموزش و درمان های عرصه در مهم نقش تواندمی نقاشی که

 این با تهگرف انتقاد باد به بودنش گنگ علت به توان می را نگرش این شالوده روانشناختی

 50 طی که کردند مطرح را اصول و ها اندیشه از انبوهی سنت این در اندیگر ولونفلد  حال

 آمریکای و غربی اروپای در را درمانی هنر و هنر آموزش های عرصه تمام شتهگذ سال

 .است داده قرار تاثیر تحت شدت به شمالی

 وجهت کودکان نقاشی سطحی ساختار به فقط اینجا تا شده بررسی نظریه هاینگرش تمام

 نظورم هب نقاشی به دادن شکل فرایند احتمالی نقش نظری های نگرش میان نتیجه در شده

 منداناندیش از بسیاری مثال شدمی سپرده فراموشی تصویربه یک نهایی ساختار تعیین

 تنها وا تردقیق بیان به است بوده انارس کودکان درباره پیاژه نظریه که کردند نظر اظهار

 نجانیدهگ عقلی رشد درباره خود ترگسترده نظریه در را هلوک نظریه که بود این کرد که کاری

 یک ساسا بر واقعی دنیای بازنمایی جهت در کوششی نقاشی گویدمی که را فرد این پیاژه

 نشد جهتو آن به پیاژه نظریه در کافی قدر به آنچه کرد اقتباس یک که است ذهنی تصویر

 برای پوشش ضمن کودك که است کار مراحل انتخاب و ساماندهی زمینه در مسائلی

 تاطالعا تبدیل در اجرایی عوامل آن به نکردن جهتو شود می مواجه آن با نقاشی آفرینش

 سمت هب موارد اغلب در را پیاژه کاغذ سطح بر تشخیص قابل تصویر یا بازنمایی به ادراکی

 از بسیاری های مثال(1۹80) فریمن.است کرده هدایت کودکان اطالعات دادن بها کم
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 تکمیل نقاشی هایین شکل در طراحی مشکالت و 1۹اجرایی های سوگیری بنیادی تاثیرات

 .است کرده ذکر شده

 نقاشی نیفرافک بالینی های تحلیل و عقلی ارزیابی در هریس - گودیناف نگرش پیاژه نظریه

 به دهش تکمیل نقاشی ساختار و نقاشی آفرینش فرایند به نکردن توجه جنبه از کودکان

 .یکدیگرند مشابه همگی کافی قدر

 شوارد کاری اینجا در نقاشی فرآیند به آغازین های جهیتو کم این پیامدهای به دادن بها پر

 در همم های تفاوت انگاشتن نادیده به تواندمی نقاشی ساختارسطحی به صرف توجه است

 قاشین کودك که شخصی تصویر در تناسب بی و بزرگ کله مثال بیانجامد نقاشی مراحل

 می ای.کنندمی تلقی مهم ار چهره و سر کودك که باشد معنی این به تواند می است کرده

 رفتنگ نظر در و طراحی مشکل به است نتوانسته هنوز کودك که باشد معنی این به تواند

 یک ینا.آید فایق میکند نقاشی را کله نخست که هنگامی به کاغذ سطح در کافی فضای

 هآنچ هب توجه با کودکان های نقاشی تفسیر برای ژرف پیامدهای با اما است تجربی مسئله

 کودك ذهن در شده فرض و 20سازانه شبیه ساختارهای مورد در توانند می ها نقاشی این

 ركد که باشد چنین است ممکن مثال.کنند بیان دراکیا و احساسی تجربیات مورد در یا

 نقاشی وصخص در تر پایا و تر معتبر های تفسیر برای را زمینه بتواند فرایند این عوامل بهتر

 مشاهده مرحله از گذار.سازد آماده هیجانی های حالت و شخصیت بیان یا تجلی عنوان به

                                                           
19 Executive Bias 
20 Simulator 
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 عنوان به آنها گرفتن نظر در مرحله به ذهنی محتویات خروجی عنوان به ها نقاشی

 از ییک است آنها تولید برای شده بسته کار به مراحل تابع شان نهایی شکل ساختارهای

 در یرتغی این دیگر عبارت به است بوده کودکان نقاشی مطالعه در اخیر تحوالت ترینمهم

 انکودک تواند می هنوز آن پیامدهای که دارد اهمیت قدری به کودکان نقاشی به ما نگرش

 از بسیاری آنکه با، بازگرداند کودك شناختی روانشناسی در خود محوری مقام به را

 ستردهگ ندمیکن تعیین را نقاشی شدن ساخته فرایند به توجه اهمیت امروزی متخصصان

 عمل به منفری کوشش به تاریخ این تا کودك نقاشی فرایند تحلیل ترین یکپارچه و ترین

 قطف نه نقاشی آفرینش در کودکان سوی از شده گرفته کار به روشهای(.1۹80)است آمده

 لتحلی در تر بخش رضایت نحوی به را کودکان هنر دهدمی امکان ما به که دیدگاه این از

 مهارت ورشد گیری شکل شناخت در پیشرفت امکان و انداز چشم بلکه تندهس جالب کنیم

 .گشایند می ما روی به کلی طور به نیز را ساماندهی و طراحی های
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 فصل دوم

 نقاشی و نظریه های آن
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  نقاشی

 می خود خانواده در است زندگی قسمت مهمترین که را خود زندگی اول دوران کودك

 دبای کودك یابدمی تحقق از خانواده اعضای با وی سازشی های تجربه تیننخس گذراند

 آزادی این بیان برای مناسب ابزار نقاشی و کند بیان آزادانه دارد دل در چه آن بتواند

 از بسیاری و شده آغاز 1۹ قرن اواخر از کودکان نقاشی زمینه در جدید های بررسی.است

 ذهن رد تصویر یک از ای نسخه کودك نقاشی که ودندب این باور برای پیشین پژوهندگان

 .است احساسات و ها اندیشه بر گشوده ای دریچه کودك های نقاشی وفناوری باشد می او

 یا و یلتحل و تجزیه برای بیان وسیله یک فقط کودك برای نقاشی شد گفته که همانطور

 او اطفیع زندگی بیان برای است ای وسیله بلکه نیست اشیا و موجودات تشریح و توضیح

 و روحی حاالت واقع در.کند می نقاشی خود دلخواه به و آزادی با کودك که هنگامی

 کودك کندمی بیان را خود رفتار و دارریشه تحریکات و احساسات نیز و موجود احساسات

 نای نقاشی کشیدن با حتی دهد می نشان را خود درونی های کشمکش نقاشی کمک به

 دیگران با تواندمی کودك که است روحی ارتباط های ماشین.میدهد کاهش را هاکشمکش

 می پی او شخصی تمایالت و روحیه به کودك های نقاشی از ترتیب بدین کند برقرار

 های شکل سایر برخالف و است ذهنی تصویر و بازی میان فاصل حد در چیزی نقاشی.برند

 و الامی بیان همچنین و رودمی شمار به زنی واقعی دنیای بازنمایی منظور به پوشش بازی

 خلیهت که.است اطمینانی دریچه نقاشی یک در پوشیده صورت به حتی ناخودآگاه احساسات

 خطرناك احتماال شود ذخیره احساسات این اگر که سازد می فراهم را احساسات بیان
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 و اندیگر رتباطا و خود بیان به نیاز کودکان طبیعی و اساسی نیازهای از یکی بود خواهد

 نشان را خود احساسات و ها حالت و مختلف های وسیله با آنها و.است خود پیرامون محیط

 لکهب گیرد نمی انجام مستقیم صورت به همیشه کودکان در تمایالت و آرزوها بیان.میدهند

 غیر بیان همین و شودمی عملی هنری هایفعالیت طریق از و مستقیم غیر طور به بیشتر

 در آنچه دارد موثری نقش و ارزش آنان به کمک و 21کودکان پرورش شناخت در یممستق

 به درون از کوچکش دستان طریق از و گیرد می جا هنرش در گذرد می کودك وجود

 ندهمان نقاشی در ترتیب بدین هست نیز رمزی ارزش دارای نقاشی میکند تراوش بیرون

 صحنه و جنگ خانواده و خانه کودك برای دارد وجود ها رمز و نمادها از جهانی داستان نقل

 جنبه و هاجزئیات موضوع تداعی و است خاص معانی دارای مختلف اشخاص از مرکب های

 رمزی فعالیت یک به و گذاشته فراتر وجود هایارزش از پا که دهد می اجازه وریص های

 خاص تفسیری های شیوه از توانمی درمانگری رابطه یک چاپ در باالخره زندمی دست

 ظریهن به مراجعه با ،جست سود گرفتند الهام تحلیلگری دوران از که هایی شیوه مخصوصا

 و تفسیری استدالل زمینه در توان می شخصیت باب در 22گری تحلیل روان خاستگاهی

 .کرد طرح نقاشی راه از23 ناهشیار تفکر بیان فرضیه

 و معانی بین متقابل ارتباط جادای با کردن خاص معنای واجد رمزی بود صورت این در

 یم دهدمی نسبت اشیا به خود بیان تولیدات دیگر در کودك که مختلفی های چارچوب

                                                           
21 Raising children 
 
22 Psychoanalysis 
23 Unconscious thinking 
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 اختنس آشکار که هایی فعالیت.یافت دست جاییجابه و سازی متراکم های فعالیت به توان

 به آزاد یشنقا بنابراین گشایند می کودك شعر و عاطفه مسئله به دستیابی برای را راه آنها

 کودك.باشدمی رمزگردانی و فرافکنی جهت ابزاری و شخصیت تست هوش تست منزله

 مومیع افکار با که است بیانی وسیله نقاشی و رسم که شودمی متوجه زود خیلی نسبتاً

 می فراهم او برای سرشاری لذت حال عین در و گذارد می آزاد تخیالتش در را او و کند

 دیگر عبارت به یا را درونش افکار که دهد می امکان او به کردن اشینق آن بر عالوه.آورد

 کمک به کودك.دهد نشان را محیطش فرهنگ و اتخاطر تاثیرات یعنی خودش خویشتن

 را آنها اثر طریق بدین و کند می آشکار را اش درونی های دلهره و هاکشمکش نقاشی

 و شودمی منتقل کاغذ روی بر عاطفی مشکالت و مسائل وقتی حقیقت در دهد می کاهش

 دلیل همین به.آیند می در است آور دلهره و سنگین کمتر که جداگانه و تازه صورت به

 به کودك که هنگامی کنند می استفاده نمادها از کردن نقاشی هنگام به کودکان که است

 این او ولی سازد می آشکار را خود شخصیت از بسیاری آثار.میکند نظر اظهار تصویر وسیله

 مین خودش روانشناسی بررسی و شناخت امکانات کردن فراهم یا و ما دلخوشی برای را کار

 .است او شده اندوخته های تجربه ریختن بیرون است مهم او برای آنچه بلکه کند

 هستند رامآ یکودکان شده رسم کاغذ روی بر تناسب با آنها نقاشی که کودکانی کلی طور به

 ر اگ است اطراف محیط به کودك واکنش طریقه و ارتباط دهندهاننش فضا کارگیری به

 گیماند عقب با کوچک کودکان خصوصیات بیانگر، دارد را  کاغذ کادر از شدن خارج کودك

 حبتم کمبود از که هم تریبزرگ کودکان میان در بلکه نیست ندارند عضالنی کنترل که
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 دكکو.دارد بستگی اطراف محیط به نتیجه در و دارند اعتماد خود به کمتر و برندمی رنج

 رسیمت برای کند می بیان مانعی هیچگونه بدون را خود تمایالت و احساسات آزاد نقاشی در

 ریعس خیلی نظر این از و نیست قائل ارزش آن برای و ندارد توجه ظاهری هایزیبایی به او

 نهاآ نقاشی که است جهت نای از و دارد فرق ما با دارند کودکان که جایی.کشد می نقاشی

 ها فایده این کودکان آزاد نقاشی کلی طور به است ناموزون و کندمی جلوه بد ما چشم به

 االب را آنان فعالیت و تفکر قدرت دیگر و سازد می روشن ما برای را آنان شخصیت.دارد را

 و دیسربلن احساس و بالندمی خود به میبینند را خود کار حاصل کودکان که زمانی.میبرد

 رمزی معانی از هم کودك نقاشی تفسیر در که است ذکر به الزم ضمن ،در کنندمی غرور

 .شود استفاده نقاشی مورد در کودك های گفته از هم و

 24تصاویر ادراکی های نظریه

 ادراك ما گمان به که دارد بستگی چیزی به ما سوی از تصویر مشاهده و تصویر ادراك

 شرح به را ادراکی های نظریه( 1۹80) 25هیگن است آن متضمن نیز واقعی دنیای تجسمی

 .کنند می بندی طبقه زیر

 معنی های ساختار جستجوی از متشکل را ما ادراك که 26گیبسن شناختی بوم های نظریه

 .دارند وجود بیرونی تجسم دنیای در حاضر حال در که داند می دار

                                                           
24 Cognitive Theories of Images 
25 Higgins 
26 Gibson 
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 تجربیات طبق بر ، ادراکی معنی ساخت نمتضم را ما ادراك که 2۷گرایی ساخت های نظریه

 میداند. گنگ تجسمی اطالعات دل از ما پیشین

 طبق بر تجسمی اطالعات به دهی ساختار متضمن را ما ادراك کهگشتالت  های نظریه

 .داند می ادراکی سازماندهی گشتالت قوانین

 ندارد یتصویر ادراك تبیین در چندانی مشکل تجسمی ی فرافکنانه -پرسکتیوی نظریه

 تحریک همان از مهمی بخش خاص صحنه یک تصویری(  1۹80 )هابر گفته به مثال

 ایجاد تماشاگر در را پنجره یک پشت از ای صحنه چنین مشاهده از حاصل تجسمی

 نیز ودکانک نقاشی برای تبیینی عنوان به فرافکنانه -پرسپکتیوی نظریه خود اما.کندمی

 .است مهم مسائل ای پاره دارای

 های نقاشی در نقاشی هنر زمینه در ندیده آموزش مادران و پدر و کودکان اغلب خستن

 نیفرافک های شیوهاز   عموماً و آورند نمی پدید تجسمی دیدگاه از درست هایی فرافکن خود

 .میکنند استفاده پرسپکتیوی فرافکنی جای به جایگزین

 کیکوچ بخش فقط خطی های شینقا ترین هاستادان در حتی که شودمی دیده آشکارا دوم

 این طبق بر.شود می بازآفرینی واقعی ی صحنه یک کمک به آمده فراهم هایمحرك از

 هایحركم از که شودمی تبدیل تشخیص قابل بازنمایی یک به علت این به تصویر نظریه

 ظریهن این راه سر بر مهم مسئله نتایج اینگونه.کند می برداری نسخه واقعی صحنه یک

                                                           
27 Constructivism 
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 از ها ویرتص که دارد بستگی این به انسان سوی از تصویر ادراك میگوید که ای نظریه.است

 هک کند می بینی پیش چنین باشند شده برداری نسخه واقعی صحنه یک هایمحرك

 صویرت مشاهده از آنها مشاهده کم دست یا دشوار باید گرایانه واقع غیر های تصویر تفسیر

 ادراك یفتوص به فرافکنانه -پرسپکتیوی نظریه ناتوانی اما.شدبا دشوارتر گرایانه واقع های

 ظریهن بعدی هاینسخه طرح با زیادی بسیار حدود تا کاریکاتوری های تصویر آسان و حریص

 .رفت میاناز  گیبسن سوی از ادراك شناختی بوم

 تصویر ادراك اطالعات نظریه درباره گیبسن نامتغیر نسخه

 رشنگ درآورد تحریر رشته به تصویر ادراك و ادراك زمینه در که آثاری آخرین در گیبسن

 از حاصل ایلحظه الگوی یک به چشم شدن دوخته باکه  ادراك درباره را خود آغازین

 نگرش بزرگ ضعف نقطه یک.کرد رد شود می آغاز آنها از پذیرفتن تاثیر و ها محرك

 شاهدهم ضروری جز هک مشاهده ثابت شرایط که است آنگیبسن  گفته به پرسپکتیوی

 که است ابهام از سرشار آنقدر و شودمی دیده واقعی زندگی در ندرت به شود می فرض

 واقعی دنیای چگونگی درباره اطالعاتی باید پیشاپیش واقعی دنیای درك برای گر مشاهده

 این یدایشپ چگونگی تبیین دشوار وظیفه با پرسپکتیوی نظریه صورت این در باشد داشته

 است سطحی تصویر که است معتقد وی.شود می رو به رو جهان دیدار از مستقل شناخت

 دهش دریافت ساختارهای از یندیدگا آرایه ساختن فراهم برای مناسب پرداختی از برخوردار

 وعموض ساختاری متغیرهای نا تصویر بنابراین، ساختار آن اساسی نامتغیرهای اضافه به

 کندمی ثبت را اطالعات جهت این از تصویر دهدمی قرار ما دید معرض در را یافته تجسم
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 می مشخص هست خود که آنچه از غیر چیزی همواره که دارد را سطحی حکم اما

 تحریک لگویا همان تواند می تصویر که نبود معتقد پرسپکتیو نظریه برخالف بنابراین.سازد

 هب تصویر بلکهقرار می دهد،  تماشاگر اختیار در و آورد پدیدار را واقعی صحنه یا  دیداری

 یک مشاهده از معموال که دهد می قرار تماشاگر اختیار در را اطالعاتی نوع همان او اعتقاد

 جامع توصیف و فهرست.شود می استخراج ساختاری متغیرهای ازنا ویژه به واقعی صحنه

 در را امگ نخستین گیبسن خود هرچند است نشده تهیه تاکنون ها نامتغیر گونه این تمام

 یرو را ساختاری نامتغیرهای تصویر آفرینش جریان در انسان گوید می برداشت راه این

 .دهدمی سامان کاغذ

 تصویر ادراك گرایانه ساخت های نظریه

 قطر و واسطهبی قطر به معموال داریم تجسمی ادراك از که ای تجربه مردم اغلب نظر در

 به نآ احتمالی تغییر هرگونه که است کننده دمتقاع قتل به و آید می دست به زحمت بی

 صلا این اساس بر هگرایان ساخت های نظریه اما.کند می پیدا نیاز پردازانه خیال یکوشش

 این هب که تصویری و چشم به ورودی محرك اطالعات که نده اگردید استوار و گرفته شکل

 گوناگون کیادرا تفسیر چندین پذیرش مستعد و گنگ غالباً گیردمی شکل شبکه در ترتیب

 ناقص یمدارک اساس بر ادراکی های فرضیه از است عبارت ادراك نگرش این طبق بر.است

 هگرایان ساخت نگرش از مهمی بخش.دهد می قرار چشم اختیار در تجسمی اطالعات که

 باور عادی حالت در ما است ممکن آنچه با مقایسه در ما تجسمی دنیای که است ادعا این

 ما تاادراک در که پایداری هرگونه.است تر نامشخص و تر ناپایدار مراتب به باشیم داشته
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 نکته.تجسمی اطالعات از شده دریافت نه است خودمان تفسیرهای حاصل شودمی دیده

 تاادراک این تولیدکننده های محرك از که هایی مثال بیشتر که اینجاست توجه جالب

 بیعیط غیر تصویر باشند طبیعی یهای صحنه کهآن جای به شوند می قول نقل جایگزین

 زمان تا میتوان را تجسمی ادراك در گرایانه ساخت سنت آغاز تاریخچه.هستند

 و واقعی صحنه بین اصلی تفاوت (1۹۷1 )2۹چگامبری گفته به.کرد جویی پی 28هلمهولتس

 یرستف برای کمتری محرك مواد حاوی معموالً تصویر که است آن صحنه همان از تصویری

 نقاشی ادراك 30انه یگرای ساخت نظریه دیدگاه از صورت این در.است بیننده سوی از

 ایه تفسیر که کاغذ سطح بر شده اجرا عالمت رشته یک از الگوی از است عبارت کودکان

 نقشی تصویرسازی درباره گامبریچ نظریه.آورد می در حرکت به را گر مشاهده ادراکی

 محوری های جنبه از یکی.شودمی قایل است نامیده 31هطرحوار زیر آنچه برای محوری

 ذهنی بخش هنرمند فالن تعرفه به ما ادراکی پاسخ که است این گرایانه ساخت نظریه

 قشین دیدگاه از گرایانه ساخت های نظریه تصویر دراکیا های نظریه میان از.دارد نیرومندی

 .ترند زدیکن نمادگرایانه ی نظریه بقیه از قائلند تفسیر برای که

 ادراك هگرایان ساخت نگرش همانند ، گشتالت روانشناسی تصویر ادراك  گشتالتی نظریه

 روانشناسان.داند می بیننده سوی از دریافتی تجسمی اطالعات تفسیر همان را تجسمی

 که چنان آن خردتر هایاحساس از ای مجموعه به ادراك تبدیل که اند کرده ادعا گشتالت
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 گشتالتی عبارت به ادراك:  است ممکن غیر  شود، می دیده   گرایانه تساخ ی نظریه در

 جمع  با (متفاوت) یا فراتر چیزی که هایی پیکربندی قالب در ها محرك دهی سامان  ،

 و  فطری قوانینی  ادراك، دهی سامان  گشتالتی قوانین این.هستند آنهاست اجزای  عددی

 .شدند می تلقی و مغز در32 شناختی روان های سازوکار بر مبتنی

 روانشناختی های کار و ساز این متقابل تأثیر ی نتیجه  خاص، ادراکی ی تجربه هرگونه

 عمل وارد کننده ادراك سوی از شده دریافت تجسمی های محرك اثر بر که شد می تلقی

 انسازم گشتالتی قوانین این از بسیاری مثالهای.گذارند می تاثیر ها محرك این بر و شوندمی

 ثبات) بندش  ،( مکانی و زمانی)  مجاورت به توانمی :میان آن از که ، است دست در دهی

 مونهن ترین جالب شاید  زمینه، و شکل ارتباط اصل.کرد اشاره مشترك سرنوشت و  ،(یابی

 ورتص نیمرخ دو یا گلدان: مانند شکل برای نما کناره خط یک داشتن با باشد میان آن از

 .میدهد نشان را الجمع مانعه و ممکن جایگزین دهی امانس دو که انسان

 موجود یک صورت به فقط را ماشین آن طبق بر که است روزمره ادراکی نگرش نخست

 اصیخ لحظه هر در است ممکن که خاصی پرسپکتیوی نمای از اطالعی و بینیم می مستقل

 پس طشرای مانند مینهز تغییرات تاثیر چگونگی از ما نگرش این در.نداریم کنیم دریافت

 رد کودکان هنر اطالعیم بی نیز شئ زودگذر و ای لحظه ظاهر شکل در نورپردازی و زمینه

 ریدیگ ادراکی نگرش دوم.اورد می در نمایش به روزمره یادراک نگرش این غالبا آرنهایم نظر

 ثالم عنوان به سازد می که بار یک آن زمینه با را ئش ما تجسمی مفهوم آن در که است

                                                           
32 Psychological 
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 سرانجام.گیرد می قرار ادراکی مقوله این در امپرسیونیستی جنبش ادراکی های آرمان

 رینت بغرنج آن حاصل و نامدمی "شناختی زیبایی" نگرش را آن آرنهایم که است نگرشی

 هک است هایی عالمت از الگویی تصویر ایآینه درنظر.است ئش یک تجسمی مفهوم نوع

 ردآو می در حرکت به گشتالتی ساماندهی قوانین کمک هب را تجسمی مفهوم یک ادراك

 نماینده دمیتوانن ساده شکلهای که است اندیشه این آرنهایم تصویری نظریه مهم ویژگی یک

 .باشد اشیا گوناگون انواع ی

 نیاید طبیعی که اجرا با تنگاتنگ پیوندی هانقاشی که ادراك و تولید آرنهایم نظریه در

 رس کلی شکل و ساختار با نخست درجه در تصویر ادراك هم طبیعی كادرا هم دارد واقعی

 چون موضوعاتی درباره آن محدوده در تا آورده فراهم مفید چارچوب این آنها.دارند کار و

 بپردازد بحث به غیره و کشیدگی تقارن رنگ تضاد تعادل به توجه با تصویر داخلی ساختار

 .آیدبرنمی گشتالت نظریه از که کاری

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 28 

 

 فصل سوم

 مراحل تکاملی نقاشی کودك

 

 
 

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 2۹ 

 

 زا تفاوت اندکی با کودکان تمامی و دارد متفاوتی مراحل کودکان در نقاشی مهارت رشد

 .کرد خواهند گذر مراحل این

 یکیفیز های مهارت به بستگی نقاشی رشد متفاوت مراحل در کودك هر کار شیوه و سرعت

 نقاشی رشد مراحل شناخت. دارد پیرامون حیطم شرایط و امکانات چنین هم و ذهنی و

 اشیمب نداشته سنشان از بیش انتظاری کودکانمان از تنها نه تا دهد می امکان ما به کودك

 مراحل این از یک هر از گذر در مساعد شرایطی و محیط آوردن فراهم با را ها آن بلکه

( ادواردز بتی و لونفیلد یکتورو) های دیدگاه با توانید می کتاب از بخش این در. دهیم یاری

 :شوید آشنا کودکان نقاشی مراحل با رابطه در کودك رشد کارشناس دو

 سالگی(2تا0خطی) خط مرحله

 :لونفیلد ویکتور دیدگاه از

 بخش لذت های حرکت دهنده نشان تنها ابتدا در آشفته و نظم بدون های خطی خط

 ماه شش زا پس. ندارند پیرامونشان جهان کشیدن تصویر به برای تالشی و هستند عضالنی

 به کودکان. گیرند می بیشتری نظم ها گذاری نشانه کودك، بیشتر توجه با خطی، خط

 ترین مهم از یکی مرحله این. کنند می ها خطی خط توصیف و گذاری نام به شروع زودی

 .است کودك رشد مراحل
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 :33ادواردز بتی دیدگاه از

 عسری بسیار اما شوند، می شروع بعد به نیم و سال یک از معموال هدف بی های خطی خط

 بیعتط دلیل به منحنی  خطوط و ها حرکت .شوند می شناسایی قابل هایی فرم به تبدیل

 .  شوند می آغاز همه از پیش انسانی آناتومی و

 (سال 4 تا 3)  نمادها مرحله

 برداری الگو پیش مرحله

 :34لونفلد ویکتور دیدگاه از

 سالگی سه حدود کودکان های طراحی در آگاه خود بصورت فرم خلق های نشانه اولین

 كکود تالش اولین. سازند می میسر را کودك فکری روند ثبت ها طرح این. میشود دیده

 خط دو و سر برای ای دایره به عموما) انسان کشیدن به واقعگرا تصویرهایی خلق برای

 و تر پیچیده های فرم به ابتدایی های فرم این کم کم. شود می ختم( پاها برای عمودی

 و موضوعات مورد در کنجکاوی حال در مدام کودکان. شوند می تبدیل شناسایی قابل

 .است تغییر حال در مدام کارشان در موجود های نشانه این بنابر هستند متفاوت عناصر
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 : ادواردز بتی دیدگاه از

 تواند می نمادین طرح یک: دکن می کشف را هنر کودك خطی خط هفته چند از پس

 تقریبا) گیرفرا ای نشانه به شود می تبدیل دایره فرم. باشد طبیعت در واقعی مفهومی نشانگر

 ربیانگ که امری شوند، می تر پیچیده ها نشانه چندی از پس(. چیز همه دادن نشان برای

 .  است پیرامون محیط به کودك توجه

 (سال 6 تا 5) 35برداری الگو مرحله

 :لونفلد ویکتور دیدگاه زا

 تصویر به برای قطعی روشی شود، می «طرح یا الگو» مرحله وارد کودك چندی از پس

 ودكک تمایل صورت در است ممکن برداری الگو این که هرچند. موضوع یک یا شی کشیدن

 دهنده نشان ها برداری الگو این. شود تغییراتی دستخوش مهم موضوعی دادن نشان به

 رعناص گیری قرار فضای و شیوه در مرحله، این در. است موضوعات و مفاهیم از کودك درك

 می قرار( فرضی خط یک) مبنا خط روی بر چیز همه: دارد وجود خاص نظمی دیداری

 .گیرد

 :ادواردز بتی دیدگاه از

 ارقر هم کنار با تواند می و یابد می گسترش کودك های مهارت سالگی، شش یا پنج در

 تکرار و شرطی صورت به ها نشانه این. کند خلق ای منظره ها نشانه از ای همجموع دادن

                                                           
35 Modeling 
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 ورتص به صفحه پایین در سبز خط و صفحه باالی در زرد دایره و آبی خط. هستند شونده

 این و شوند، می ساخته دقت با مناظر دوره این در. اند زمین و آسمان دهنده نشان نمادین

 هم هب تصویر توازن عنصر یک حتی کردن زیاد و کم یا یرتغی با که کنند می القا را حس

 .  خورد خواهد

 36گرایی واقع مرحله آغاز

 :لونفلد ویکتور دیدگاه از

 افیک واقعیت دادن نشان برای دیگر کلی برداری الگو که یابد می در کودك مرحله این در

 جزئیات نشد اضافه با عموما دارد، بسیار تفاوت گرایی طبیعت با که گرایی واقع آغاز. نیست

 کارکردهایش و فضا مفهوم زمان مرور به کودك. دهد می رخ تصویر مختلف های قسمت در

 روی بر( افتاده هم روی) پوشاننده هم عناصر دادن نشان با را درك این و یابد می در را

 ینقاش مقایسه و نقد به شروع کودکان دوره این در. دهد می انجام( مبنا خط نه) افق خط

 می تالش اما شوند می بزرگساالن از مستقل رفته رفته هرچند و. کنند می دیگران با خود

 .دهند نشان آنان همتای را خود تا کنند
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 (سال10 تا ۷) گرایی واقع مرحله

 :ادواردز بتی دیدگاه از

 هب درست» ها طراحی که زمانی. شود می شکوفا کامال واقعگرایی به اشتیاق دوره این در

 تضاد ات گرفتن، کمک به کند می شروع کودك( رسند نمی نظر به واقعی) «آیند نمی رنظ

 ودوج با کودك مرحله این در. کند حل را واقعی عناصر با است کشیده که تصویری میان

( ازیس کوچک) ها نسبت تغییر پرسپکتیو، دادن نشان در دیدن درست های روش فراگیری

 .  شود می چالش دچار بعدی سه فضای دادن نشان و

 :ادواردز بتی دیدگاه از

 دخو های طراحی در را بیشتری جزئیات تا کنند می تالش کودکان سالگی، ده یا نه در

 صاویرت گیری قرار محل به توجه و دلواپسی. واقعیت به بیشتر نزدیکی امید به کنند وارد

 ربیشت دوره این در. دده می تصویرها آمدن نظر به چگونه درباره دلواپسی به را خود جای

 نظرهم اسب، و پسرها نقاشی در طبیعی مافوق قهرمانان و دایناسور تانک، از تصاویری شاهد

 .هستیم دخترها نقاشی در غیره و ها مدل و زیبا های

 (سال 13 تا 11) گرایی طبیعت مرحله

 :لدنفلو ویکتور دیدگاه از

 از شبی کودکان که چرا است نگیختها خود فعالیتی عنوان به هنر پایان نقطه مرحله این

 ویر بر اکنون اصلی توجه. کنند می نقد را خود های طراحی ای فزاینده شکلی به و پیش
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 «بزرگساالن مانند »هایی طراحی تا هستند تالش در ها آن که حالی در است نهایی محصول

 موفقیت زا متفاوتی درجات با حرکت و ها خوردگی چین محل ها، روشن سایه. کنند خلق

 . شود می وارد ها طراحی در

 :ادواردز بتی دیدگاه از

 لیلد به است، هنرمندانه های پیشرفت پایان کودکان اکثر برای( بلوغ) نوجوانی دوه آغاز

 رموز و گذشته بحران این از شوند موفق که عده آن. «چیزها دادن نشان درست» در ناکامی

 طراحی متفاوت متدهای آموزش. شد خواهند جذب آن به عمیقا آینده در دریابند را طراحی

 .کنند گذر بحران این از بتوانند تا کند می کمک نوجوانان به نقاشی و

 (سال 16 تا 14) 3۷گیری تصمیم مرحله

 :لونفلد ویکتور دیدگاه از

 تهگذاش کنار یا و گیرد انجام عالقه با باید یا که است چیزی هنر زندگی، از مرحله این در

 و هستند واقف خود طراحی های ضعف بر جدی شکل به دوره این در آموزان نشدا. شود

 به ها آن کردن مند عالقه های روش از یکی. کند می دلسرد را ها آن از بسیاری امر این

 و (ندارد نمایی واقع به نیاز که هایی سبک هیژو به) هنری متفاوت های سبک معرفی هنر

 .است..(  و دستی صنایع ، سازی مجسمه مانند) نقاشی سوای هنر مختلف های گونه

 

                                                           
37 Decision making 

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 35 

 

  کودك نقاشی با تکامل رابطه در پیاژه شناختی رشد تکامل مراحل

 سالگی 1 تا 0:  سن

 هیچ نوزاد. بردمی دهان به را مداد. دهدمی جواب دیداری تحریکات به کودك:  نقاشی

 . کشدنمی نقشه

 ماشینی کودك کندمی عمل زتابیبا طریق به کودك.  حرکتی ـ حسی مرحله:  شناخت

 .کندمی فکر

 . سالگی 2 تا 1:  سن

 بر کودك( زیگزاگ) کشدمی معوج و کج های خطی خط اولین ماهگی 13 در:  نقاشی

 ( .38جنبشی نقاشی) کندمی نگاه گذاردمی کاغذ صفحه روی بر مداد حرکت که عالئمی

 وهدف یافنه جهت کودك حرکات3۹ مغزی کنترل برقراری با زمان هم و تدریج به:  شناخت

 .گرددمی دار

 . سالگی 4 تا 2:  سن

 هاایرهد سپس شوندمی تصویر در غالب عنصر و ظاهر تدریج به او نقاشی در هادایره:  نقاشی

 یناول. کندمی مجسم را شی کودك کشدمی سهواً که ایدایره در شوندمی مجزا یکدیگر از

 . است سالگی 4تا 3 بین المعمو که گرددمی ساخته خطی نماد

                                                           
38 Kiensthetic drawing 
39 Cortical control 
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 نمادی هایارتباط سایر و زبان. کندمی نمادی صورت به عمل به شروع کودك:  شناخت

 دخو پایه بر زیاد بسیار مسائل با کودك برخورد. دارند عهده به مرحله این در را مهمی رل

 .پذیردمی حقیقت صورت به را بازی که کندمی تظاهر. باشدمی محوری

 . سالگی ۷ تا 4:  سن

. ینندب می واقعا که آنچه نه کشدمی خیالی مدل یک کودك ذهنی گرایی حقیقت:  نقاشی

 دیوار پشت از را افراد. هست واقعاً آنچه نه باشد باید کندمی فکر که کشدمی را چیزی

 دارد بینی شفاف حالت هنوز ، بیندمی را مردم کشتی بدنه داخل از و کشدمی

 .گراست نیتذه و اکسپرسیونیست

 خود( است متکی محیط از مستقیم درك بر که فازی) عملیاتی پیش مرحله:  شناخت

 بوده واضح تصوراتش( است کاره همه خودش) بیند می علت حالت به را دنیا. است محور

 تمرکز موضوع یک بر فقط زمان یک در. است خیالپردازی و کنجکاوی خالقیت دارای و

 . منطق با نه است احساس اب بیشتر خود عمل در. دارد

 . سالگی 12 تا ۷:  سن

 کشدمی ار چیزی کندمی پیدا تقلیل کودك گرایی ذهنیت دیداری، گرایی حقیقت:  نقاشی

 حالت بیشتر انسانها شکل. کندنمی عمل x اشعه طریقه به دیگر. است مرئی عمالً  که

 ار تصویر راست و چپ. دکن می انتخاب قانون طبق را رنگها. است متناسب و دارد حقیقی

 .میدهد تشخیص است کشیده که

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 3۷ 

 

 رب آنی درك دیگر. اندیشند می عاقالنه اشیاء درباره نمودن، عمل عینی مرحله:  شـناخت

 ریپذی بازگشت درك. )برگردد عقب به تواند می. دهد نمی فرمان او به و نیست مسلط او

 .کند تغییر ظاهرشان اگر حتی بود خواهند همان اندبوده که هرچه اشیاء( کندمی پیدا

 بعد به سالگی 12: سن

 فرضیات درك به قادر نگردمی انتقاد با کارهایش به کردن عمل قراردادی مرحله:  شناخت

 و لیقهس با توان می بلکه نماید فکر اشیاء عملی جنبه مورد در توانندمی تنها نه باشندمی

 .بیاندیشد آنها مورد در ذوق

 کودکان نقاشی یها دیدگاه

 «یلرش» کرد بررسی متفاوت دیدگاههای از توانمی را آن که شخصی است فعالیتی نقاشی

 لذا. تاس اضافی انرژی تخلیه هایشیوه از یکی بازی و فعالند ذاتاً هاانسان که است معتقد

 کاوی،روان نظریه دیدگاه از.  باشد مطرح کودکان برای بازی نوعی منزله به تواندمی نقاشی

 را آنچه تواندمی فرد نقاشی طریق از یعنی است فرافکنی ـ بالینی فعالیتی منزله به قاشین

 .کند بیان شودمی اضطرابش و ناراحتی باعث احتماال و دارد ناخودآگاه ضمیر در که

 دست بصـری لذت به هم و حرکتی لذت به هم نقاشـی، ضـمن کودکان «کلوگ» نظر به

ــودمی کودکان یتفعال باعث امر این و یابندمی ــی. ش ــی از بعض ــرفاً هانقاش  هاییطرح ص

ــتند خطوطی یا تزئینی ــیف و تعریف که هس ــبتاً آنها توص ــان نس ــت آس ــتر اما. اس  بیش

 ملهج از. هستند چیزی بازنمایی یعنی.  است تصـویر کشـندمی کودکان که هایینقاشـی
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 تنگرف قرار طرز از توانمی شــودمی گرفته کار به کودکان نقاشــی تفســیر در که عواملی

 توزیع و مقدار شده، کشیده اجزای قوای ، خط ضـخامت، سـایه، کاغذ، صـفحه بر نقاشـی

 .برد نام زمینه و لباس تصویر ها،شدگی پاك جزئیات،

 کودك نقاشی در خطوط تفسیر

 که تاس خاصی وجود قدرت و بیانی شدید بار دارای نیز محتوا به وابستگی بدون خط: خط

. ودش ظاهر مختلف اشکال به تواند می خط شود می نقاشی آن از شکل انبنی و پویایی

 نممک همچنین … و مارپیچ دار،زاویه افقی، عمودی، پیوسته، خط نقطه، خط نازك، ، ضخیم

 های لتحا که دارد را آن توانایی تنهایی به خط بنابراین. باشد شفاف یا و مات یا براق است

 .دده می نشان خود به را اطمینان و عصبانیت بوالهوسی، شادی، غم، مانند مختلف روانی

 تربلند و بازتر خطوطی اشنتیجه کندمی پرداخته و وسیع را حرکات ، وخوشحالی راحتی

 .شودمی بیان روندمی طرفی به که بلند خطوط و عالئم با زندگی نیروی است

 و ننمود متغیر کردن، قطعه قطعه با پرخاشگری خطوط کوتاه و فشردگی با عصب ضعف

 حرکات و نازك خطوط با احساسات دهنده نشان دار،زاویه و راست خطوط پیچیدن هم به

 .شودمی داده نشان آنها در مالیم

و  لفمخت هایقسمت میان تعادل حفظ وبا مختلف اشکال به خطوطی ترپیشرفته کودکان

 خطوط. کنند می ترسیم باشد شده منع که چیزی مثل کوتاه خطوط خجالتی کودکان
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 ددارن مردانه هایجنبه بیشتر که پرخاشگرند هایکشاننده دهنده نشان دارزاویه و راست

 .میدهند نشان را انزوا به تمایل تکه تکه و مقطع وخطوط

 کودکانی دهش ترسیم کاغذ روی بر تناسب به آنها نقاشی رسم که کودکانی کلی طور به:  فضا

 دارای کنند می حس دیگران از بهتر را فضا که دکانیکو «40یوشم» نظر به. هستند آرام

 تنها نه دارد کاغذ کادر از شدن خارج برای کودك که گرایشی. هستند بهتری درك قابلیت

 لکهب ندارد عضالنی کنترل که است ایمانده عقب یا خردسال کودکان خصوصیات بیانگر

 انکودک این. شودمی دیده دبرنمی رنج محبت کمبود از که هم بزرگسال کودکان میان در

 که را خود به اعتماد کمبود تا هستند کمک و توجه جستجوی در آمیزی اغراق طور به

 .کند جبران است نامطمئن هایانسان مخصوص

 رب یا و کاغذ فضای از محدود قسمتی در یا و کاغذ گوشه در نیز کمرو و خجالتی کودکان

 نندکمی گم را خود بزرگ کاغذهای سطح مقابل در زیرا. کنندمی نقاشی کوچکی کاغذ روی

 التح این هانقاشی در که کودکانی است خود به اطمینان و اعتماد عدم نشانگر نیز این و

 .دارند زیادی پشتگرمی و تشویق به احتیاج دهندمی نشان را

 هب شروع کاغذ باالی از خردسال کودکان که اندشده متوجه پژوهشگران از دیگر بعضی

 نکهای نیز و است دست حرکات و آدمک بدن شکل به مربوط امر این علت کنندمی اشینق

 .واالست ارزشهای از نمادی و آسمان و سر دهنده نشان باال قسمت
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 غم رنشانگ نباشد چپ دست کودك البته شود متمایل کاغذ چپ طرف به زیاد که کودکی

 تصمیم سریعاً  افراد این. است خود به نسبت اعتمادی بی و بودن گیرگوشه و اندوه و

. باشندمی خود شده سرکوب احساسات ضایار و عواطف اعناق جستجوی در و گیرندمی

 به هک هستند حساس افرادی اکثراً کشند می صفحه راست گوشه در را تصاویر که آنهایی

 آینده ناحیه راست ناحیه. باشند می تکاپو در خود ذهنی و عقلی مسائل ارتقاء و ارضاء دنبال

 .است

 و کندمی حکایت نقاش محوری خود از چپ سمت در تصویر جادادن 41مکهاور عقیده در

 حاکم آنها بر محیط موقعیت و شرایط و بوده محیط تأثیر تحت که افرادی در آن عکس

 عدم اساحس عالمت باشد صفحه پایین لبه نزدیک و کوچک تصویر اگر. کندمی صدق است

 پایین ناحیه به تمایل اوست بودن افسرده بر دلیل گاهی. است قاشن استقالل عدم و امنیت

 .باشدمی روانی هایخسته منتخب ناحیه و ذات صیانت بنیادی غرایز صفحه

 رخودب کلی طور به گیرد می قرار کاغذ مرکز در کامال هایشاننقاشی که کودکانی سرانجام

 کی دهنده نشان راست به چپ از ترسیم. دارند زیادی فکری تمرکز و توجه احساساتشان و

 کتحر یک منزله به چپ به راست از ترسیم که حالی در است رونده پیش طبیعی حرکت

 .شود می تلقی رونده واپس

 نیز کانکود درنقاشی فضا از استفاده نحوه و برداشت چگونگی منظور به فضا در یابی جهت

 دانند نمی را فضا در یابی جهت نحوه صحیح طور به که خردسال کودکان. دارد اهمیت
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 به و نندک شروع پا از را نقاشی مثال یا بکشند وارونه یا سروته را انسان تصویر است ممکن

 معلق ضاف در و بوده وزن بدون برسد نظر به که بکشند صورتی به را یاتصویر. برسند سر

 .است

 کودکان نقاشی در هیجانی های شاخص برخی

 پرخاشگری های شاخص

 -4 کلفت و پهن لبهای -3 آدم بزرگ خیلی اندازه-2 پررنگ و محکم خیلی خطوط -1

 اجزاء یا سالح ترسیم – 6 اجزاء اتصال عدم ، تحریف – 5 اجزاء نامناسب محل ، تحریف

 باز هم از زیاد پاهای – ۷ برنده و تیز

 افسردگی های شاخص

 دهان حذف -3 کاغذ پایین و حاشیه ، نقاشی محل -2 آدم ریز و کوچک نقاشی اندازه – 1

 کوتاه یا پنهان بازوهای -6 آدم بودن الغر و ،دراز هویتی بی ، قالبی -5 اعضاء تقلیل – 4

 تنه به چسبیده بازوهای -۷ شده

 تکانشگری های شاخص

 محتوای – 4 تناسب رعایت عدم – 3 آدم چپ سمت به گرایش – 2 خاص موارد حذف – 1

 شانه کشیدن نامناسب – ۷ اندك زمان صرف – 6 مهم اجزاء کلی حذف -5 پرخاشگرانه

 ها
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 ناسازگاری های شاخص

 و ،دقت هنری ،کیفیت ضعیف کلی کیفیت -3 بدن سازی ساده – 2 سر سازی ساده – 1

 توازن عدم – 6 تحریف – 5 بازوها و ،ساق ،ران ها پنجه: شده حذف موارد – 4 صحت

 ایستادن در عمودی

 اضطراب به مربوط شاخص

 و تیره خیلی زدن سایه -3 اضافی جزئیات افزودن-2 ؛ شتاب با و ك،ناقصناز خطوط-1

 خنده واجد ،نانظم خطی دهان-6 استوار نا و کوچک پاهای-5 خفیف های تحریف-4 روشن

 باز هم از زیاد های دست -8 کن پاك مداد از استفاده-۷ عصبی ای

  کودکان نقاشی در اشخاص بین فاصله

 نشان هم دست در دست و هم با همیشه کودکان نقاشی در هماهنگ خانواده یک اعضای

 ای و آنها واقعی الفت و انس نشانگر شخصیت چندین یا دو شدن نزدیک. شود می داده

 دکن حس که کند می نقاشی شخصی نزدیک را خودش کودك. انهاست به کودك تمایل

 .دارد دوست همه از بیشتر را او یا و است راحت کنارش در

 شینقا در است، مادر و پدر توجه مورد او از بیشتر خواهرش مثال که کند فکر دكکو اگر اما

 بعضی در. دهد می قرار کاغذ کنار در انها از دورتر را خود و مادر و پدر بین را خواهرش خود

 نشان خانه از خارج در دیگر تعدادی و خانه داخل در خانواده افراد از تعدادی ها نقاشی از

 ستا اشخاصی یا و شخص واقعی غیبت کننده منعکس یا نقاشی گونه این .شوند می داده
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 شانن آنها به نسبت را کودك عاطفی جذابیت کمبود یا و اند شده نقاشی خانه خارج در که

 .دهد می

 بتنس که صورتی در یا و جداست خانواده اعضای دیگر از کامال کند حس کودك که وقتی

 زا مختلف طرق به را دیگران و خود هایش نقاشی در باشد نداشته خاصی احساس آنها به

 قرار با یا و دهد قرار اتاقی در را کدام هر است ممکن منظور این برای. سازد می جدا هم

. ندک تقسیم قسمت چند یا و دو به را تصویر غیره و دیوار درخت، چون دیگری اشیاء دادن

 اشکال به آن تغییر و هم ویر بر مختلف های شخص دادن قرار با است ممکن همچنین

 .سازد نمایان را جداسازی این منظم هندسی

 است ممکن البته که شوند می داده نمایش هم با و زوج صورت به اوقات بیشتر والدین

 زنی باشند، گرفته طالق و شده جدا هم از والدین اگر اما. باشد حقیقت کننده منعکس

 دیدن برای او آرزوی و تمایل بیانگر که دهد می نشان هم با و زوج صورت به را آنها کودك

 .است هم با و همبسته صورت به مادرش و پدر

 جنسیت

مطالعه های زیادی به این نکته تاکید کرده اند، هنگاهی که از کودکان درخواست میشود 

 نقش یک انسان را بکشند اول جنسیتی را می کشند که خود دارند.
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 فصل چهارم

 شکال و اندام تفسیر رنگ ها ، ا
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 می استفاده مشکی مداد از کمتر هایشان، نقاشی در کوچک و خردسال کودکان معموال

 است یطبیع فرایندی امر، این که گیرند می کمک مدادرنگی از شکل ترسیم برای و کنند

 کم مک کودکان زمان گذشت با. دارد تسلط عقالنی جنبه بر عاطفی جنبه دهد می نشان و

 غلبه گرن بر شکل دیگر که جایی تا کنند می استفاده مشکی مداد از شکل رسیمت برای

 کرده یداپ غلبه عاطفی جنبه بر عقالنی جنبه یعنی افتد، می اتفاق این که زمانی. کند می

 اگر ماا ندارد؛ چندانی اهمیت باشد، نداشته غلبه رنگ بر شکل اگر سالگی ۷ از قبل تا. است

 آشکار رتاخی یک دهنده نشان کند، استفاده مدادرنگی از فقط اشکال ترسیم برای آن از بعد

 .است روانی

 نقاشی را شکل چند کند می سعی او که شود می آغاز زمانی رنگ به کودك واقعی عالقه

 فقط ها رنگ از استفاده برای کودك. انجامد می طول به سالگی 8 یا ۷ تا مرحله این. کند

 هم چون کند؛ رنگ بنفش را چمن است ممکن مثال دارد؛ رقرا خود احساسات تاثیر تحت

 را رنگ این هم و دهد نشان را چمن خواهد می

 ارتباط تدریج به رشد حین در کودك. دارد دوست

 کند، می درك را ها آن حقیقی رنگ و اشیا میان

 چیزهایی مورد در فقط موضوع این ابتدا در ولی

 مثال ،دارند عاطفی ارزش برایش که کند می صدق

 د؛کن می ترسیم بور موهای با را زنی هر نقاشی در باشد، داشته طالیی موهای مادرش اگر

 .است عاطفی نیروی از مملو او برای رنگ این زیرا
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 ها رنگ

 خاصی معانی مختلف های فرهنگ در و هستند روانی و جسمی عوامل تاثیر تحت ها رنگ

 .دارند

 سبز، مانند سرد های رنگ و نارنجی و زرد قرمز، رنظی گرم های رنگ گروه 2 روانی نظر از

 .دارند عمیقی تفاوت یکدیگر با بنفش و آبی

 الهام نیز و شوند می جوش و جنب و فعالیت موجب و اند کننده تحریک گرم، های رنگ

 های حالت دهنده نشان سرد های رنگ که حالی در هستند؛ زندگی شادی و روشنی بخش

 مانند خنثی های رنگ همچنین و هستند اندوه و غم کننده تلقین و سکون انفعالی،

 .دهند می نشان را ازیس آغشته به تمایل و وری حمله خودمختاری، استدالل، خاکستری

 یک وجود معنای به قرمز، رنگ از استفاده در افراط. دارد کنندگی تحریک حالت: قرمز

 کودکانی. دهد می نشان را مردانگی و عمل رنگ، این ضمن در است؛ پذیر تحریک زمینه

 ار عواطفشان و دارند احساسات ریزی برون به تمایل کنند، می استفاده  رنگ این از که

 دهد؛ نشان را ها آن مهارشدگی عدم تواند می رنگ این حتی کنند، می بیان راحت خیلی

 اننش بعد، های سال در اما است؛ خردساالن توجه مورد ابتدا در سرخ های رنگ حقیقت در

 .است آنان جویی پرخاش دهنده

 نزد که این رغم علی باشد، می پسران رنگ اول درجه در آبی رنگ کودکان، دید از: آبی

 رفتار و آرامش سمبل آبی رنگ کودکان، نقاشی در. است محبوبی رنگ نیز دختران از برخی
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 با و کنند می دنبال را آرامش و صلح آبی، رنگ دوستداران اجتماعی بطروا در. است آرام

 اسخیپ دریافت به نیاز خانوادگی روابط در داشته ای دوستانه و دلپذیر روابط خود اطرافیان

 وعیمتن و غنی درونی دنیای کند، می استفاده زیاد آبی رنگ از که کودکی. دارند منطقی

 ارتباطی رنگ، این حد از بیش استفاده. کند نمی تردید هایش خواسته بیان در و دارد

 .کند می تبدیل دیگران از انزوا و یسرد به را ردلپذی

 سنف هوای فاقد که است ای عاطفه معرف نیز و توازن و تعادل صلح، دهنده نشان: صورتی

 .دهد می نشان نیز را عطوفت و مالیمت رنگ این ضمنا است؛ پرخاشگری و

 لشک به اگر و دهد می نشان را بینی خوش و شادی پیشرفت، شکفتگی، رنگ این: زرد

 .است درونی های تنش آزادسازی به نیاز دهنده نشان شود، استفاده آن از افراطی

 رد و دارد تجربی مبنای رنگ این. است گرفتن قرار توجه و محبت مورد به تمایل :سبز

 می دهدی بیشتر هستند، وابسته شدت به یا و دارند جدایی اضطراب که کودکانی نقاشی

 .شود

 د،کن می استفاده نقاشی در رنگ این از که کودکی. است خوشی و آرامش یادآور :نارنجی

 ادهاستف در افراط. باشد ناآرام و پرخاشگر کمی است ممکن هم و دارد پیشرفت به میل هم

 .دهد می نشان را فرد ناآرامی و پذیری تحریک رنگ، این از
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 در هک دکانیکو. است اضطراب و وسواس تشویش، ترس، منبع، و رنگ نفی معنای به: سیاه

 را اضطراب و ناامیدی و غم دارند سعی دارند، رنگ این از استفاده به تمایل خود نقاشی

 .دهند نشان

 در انیناتو باشد، غالب کودکان نقاشی در که صورتی در و است خنثی رنگ یک :خاکستری

 .دهد می نشان را احساسات بروز

 ستا نقاشی در رنگ فقدان آن، معنای و است خنثی رنگی خاکستری، رنگ همانند: سفید

 .   دهد می نشان را عواطف ریزی برون در ناتوانی یا عاطفی ءخال امر، این که

 نوعی هنشان یا شدگیمنع و جبرانی نیاز نوعی نشانه رنگ این از زیاد استفاده :ایقهوه رنگ

 .است کودکان در وسواس

 لبهغ معنای به رنگ این. است درک و تیره قرمز حاوی رنگ این :تیره قرمز یا بلوطی رنگ

 .است کودك در امنیت و ایمنی تغذیه، مثل ابتدایی نیازهای

 .تندهس متضاد گرایی رمز دارای که است هایی رنگ یعنی قرمز، و آبی از ترکیبی: بنفش

 متقس آن معنای به ترسیم ناحیه. دارد خاصی معنای نیز کودك نقاشی در ترسیم ناحیه

. ستا گذشته معنای به کاغذ چپ ناحیه. کند می نقاشی به شروع كکود که است کاغذ از

 گذشته رد بودن به تمایل نوعی به می کنند، نقاشی ناحیه این در اغلب که افرادی و کودکان

 به ذکاغ راست ناحیه. است مادر به دلبستگی نشانه چپ ناحیه طرفی از. دهند می نشان را

 پایین. دده می نشان را پدر به دلبستگی و است شرفتپی به تمایل و آینده به امید معنای
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 یم نشان را تغذیه و جسمانی ایمنی به نیاز زمین. است بخشیحیات و زمین نماد صفحه

 و نشت و خستگی نشانه احتماالً کنند، می نقاشی صفحه پایین از همیشه که افرادی. دهد

 پردازی خیال گرایی، آرمان از ای نشانه و آسمان از نمادی صفحه باالی. است اندوه گاهی

 .است رؤیاپردازی و

 از انکودک. شود می رعایت نقاشی ترسیم در که است اصولی از یکی سازیقرینه و تقارن

. کنند می رعایت آدمک کشیدن مثالً  نقاشی در را سازیقرینه و تقارن معموالً سالگی 5 یا 4

. ستا عاطفی اختالالت از اینشانه گاهی امر این و کنندنمی رعایت را تقارن کودکان برخی

 ای هنشان تواند می زیاد کردن پاك یا کشخط از استفاده مثالً تقارن اندازه از بیش رعایت

 فاوتمت کودکان در نقاشی در سازیقرینه رعایت البته. باشد پنهان اضطرابی و وسواس از

 ار پا یک مثالً. کنندمی ترسیم ناهماهنگ بسیار را آدمک معلول کودکان معموالً. است

 البته.کنندنمی رعایت را سازیقرینه و کرده ترسیم بزرگ خیلی را پا یک و کوچک خیلی

 توجه مورد را آنها توان می که است کودکان نقاشی از مفاهیمی کردیم، اشاره که مواردی

 قرار توجه مورد درمان و تشخیص برای روانشناسان توسط اغلب مفاهیم این. داد قرار

 .گیردمی

 کاندینسکی واسیلیویچ نظریه واسیلی

از نظر وی اگر رنگ زرد در یک شکل هندسی قرار گرفته باشد، وقتی به طور مستقیم به 

آن نگاه شود ایجاد هیجان، ناراحتی، کوفتگی و برانگیزاننده ی حالتی غضبناك میشود.اگر 

چشم و مغز غیر قابل تحمل باشد.رنگ تونالیته ی این رنگ تشدید شود ، ممکن است برای 
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آبی، برعکس ، انسان را به سوی دقیق شدن در بی نهایت سوق میدهد و اگر هر قدر بیش 

تر روشن باشد انعکاس موجی خود را بیشتر از دست میدهد تا آنجا که به آرامش خاموش 

دون برنگ سفید می رسد.رنگ سیاه برعکس نشانگر عدم و نیستی و مانند سکوتی ابدی 

آینده و امیدی است. بدین معنی که پایان راه یا آن توافقی را می نمایاند که در پایان کامل 

 نطق پدید می آید.

 رنگ سیاه:

 منع، ترس، تشویق، وسواس و اضطراب است.

 رنگ نارنجی: 

 آرامش و خوشی را به بار می آورد.

 رنگ سبز:

موجی حاوی شادی و رنج و یا  مطلق، آرام بخش ترین رنگ هاست.این رنگ هیچ انعکاس

 دلتعا بلکه آرام و ساکن و رازی از خود است.، ترس ندارد و به هیچ طرفی در حرکت نیست

 وتیسک ودارای دارد حرکتی صداونه نه که است خاکستری رنگ اصل در وسیاه سفید بین

 دارد. تفاوت آمده بوجود زنده هایرنگ از که سبز سکون با که است ناپذیر تسلی
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 اشکال

 اشکال هاینقاشی تفسیر

 شانن و بوده یافته سازمان ذهنی نماد دیگر، هندسی اشکال و مربع مثلث،: هندسی اشکال

. دهستی ریزیبرنامه هایمهارت دارای و اندیشیده آشکار و روشن ایگونه به شما که دهدمی

 .اریدد باالیی کارآیی و کفایت و کرده عمل دقیق بسیار هایتانطرح و هابرنامه در همچنین

 روازیپ بلند و طلبی جاه نماد دیگر، آسمانی اجرام یا و ستارگان خورشید، ماه،: فضایی اجرام

 ودوج شما در نیاز این و هستید بینیخوش فرد شما اشکال، این ترسیم صورت در. است

 .گیرید قرار دیگران تشویق مورد یا و شده تایید که دارد

 تمرکز در شما که دهندمی نشان و بوده تنش و هیجان نشانه کال،اش این: درهم اشکال

 دارد وجود شود تمرکزتان مزاحم که چیزی همیشه و شده اشکال دچار

 که داریم دوست جهت این از را کودکان ما، ": گوید می معروف فیلسوف "برتراندراسل" 

 . "کنند نمی بازی نقش بزرگترها، مثل

 :ها بازی

 و ندکش می تصویر به شما در را رقابت حس ، شطرنج یا دوز ، بازی نقطه نظیر هایی بازی

 .یدکن می بازی شدن برنده برای اصالً و باشید پیروز ها بازی در همیشه دارید دوست شما
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 :زیبا و خندان های چهره

 که است این مؤید تصویرهایی چنین کشیدن

 همواره و ورزید، می عشق دیگران و مردم به شما

 فرد. بینید می را شرایط و افراد مثبت های جنبه

 برخورد دوستانه دیگران با و هستید خوشبینی

 اجتماعی های فعالیت به مند عالقه و کنید می

. اردد وجود شما در همدردی و دلسوزی سرشتی، نیک انسانیت، نظیر خصوصیاتی. هستید

 .هستید حساس دوستانتان به نسبت

 :زشت و درهم های چهره

 هطعن و تلخ رفتاری کنید می سعی شماست، وجود در بدگمانی و سوءظن حس ی نشانه

 تید،هس طغیانگر و پرخاشگر واقع در و ندارید خوبی ی میانه مردم با باشید، داشته زننده

 و هستید تندخو. کنید نمی همکاری گروهی کارهای در و ندارید کافی نفس به اعتماد

 .دکنی می محرومیت و رنجش احساس همیشه

 :نردبان و ها فلش

 اثبات و تأیید به زیادی میل. شماست در طلبی جاه از نمادی

 و کنید می عمل سمج و یکدنده تصمیمات، در ، دارید خود

 .دارید استعدادهایتان و ها توانایی تصدیق در سعی همیشه
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 :ها کلبه و خانه

 داشتن به نیاز و هستید ای خانواده و خانه دنبال به

 در دارید میل. کنید می حس خود در را خانواده

 و جست در ، کنید گذاری سرمایه تان خانواده

 و جست در هستید، معنوی و روحی سرپناه جوی

 .دارید ناامنی احساس. تان گمشده خود جوی

 :موسیقی های نت

 .هستید موسیقی و آهنگسازی عاشق

 :دار دنباله و تکراری اشکال

 رد و هستید اسلوب و شیوه پایبند رفتارهایتان در شماست، در استقامت و صبر نماد

 کنار چیزی هر با و کنید سازماندهی راحتی به را کارهایتان قادرید. توانمندید تمرکز

 .بیایید

 :درخت و گیاه گلدان و گل

 دارید دوست و هستید احساساتی فردی شما

 مهربانی ی روحیه بمانید، رؤیاهایتان در همیشه

 .هستید اجتماعی فردی کنید، می رفتار دوستانه اندوستانت با و دارید

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 54 

 

 :قلب

 رؤیایی و دارید دوست را کسی. هستید احساساتی فرد

 .باشید داشته تعلق خاصی شخص به دارید آرزو. هستید

 

 :اند گرفته قرار هم روی که هایی کتاب یا و آجرها

 می احساس و دارید قرار زیادی استرس و فشار زیر

 و شوید می نابود لرزشی ترین وچکک با که کنید

 .ریزید می فرو

 :میوه و غذا

 می سر به رژیم در احتماال و دارید دوست را خوردن

 .برید

 :متقاطع خطوط

 خود در را آزادی و فرار به نیاز و. دارید اختناق و خفگی احساس

 اساتتاناحس بروز از و اید داده قرار دیگران و خود میان که است سدی این. کنید می حس

 شایستگی که شود پیدا مناسبی فرد تا نمایید پنهان را عواطفتان کنید می سعی گریزانید،

 .باشد داشته را شما احساس
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 :شمشیر و اسحله چاقو،

 حتی و شماست در عصبانیت و خشونت از نشانی

 اثبات به نیاز و رقابت حس روانی، تمایالت گاهی

 .دهد می نشان را شما در مردانگی

 :ها لهپ

 میل شما که دهد می نشان و است طلبی جاه از نمادی

 .دارید پیشرفت و صعود به

  آدمک  

 . است کودك شخص معرف:  آدمک

 خودش __ بیشتر نفس به اعتماد:  ودرشت بزرگ آدمک

 . بیند می مهم را

 احساس ، بینی کم خود نشان:  ریز و کوچک آدمک

 نفس به اعتماد عدم و حقارت

 . نیستند دید در   ومنزوی درونگرا شخصیتی:  کودك نقاشی مرکز از خارج آدمک

 با آدمک است ارتباطی شاخص یک پا : باز پاهای با ویا چسبیده هم به پاهای با آدمک

 . است قوی بیرون با ارتباط:  باز پاهای
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 . است ضعیف بیرون محیط با ارتباط:  بسته پاهای با آدمک

 .دارند قوی شناختی باییزی حس:  وآرایش پوشش با آدمک

 یدهنرس باوری خود وبه ندارند قبول را خودشان اصال ها بچه این: باشد نشده ترسیم آدمک

 .اند

 آدمک کشیدن به قادر ها بچه سالگی پنج الی چهار در است هوش نشانه:  کامل آدمک

 .هستند کامل

 .تاس بودن تیوخجال رو وکم بینی کم وخود حقارت احساس نشانه:  کبریتی چوب آدمک

 : عضو یک ترسیم عدم

 نمی را عضو آن جهت همین به است متنفر حتی ویا ناراضی قوی احتمال به عضو آن از

 . کشد

 یاو کشد می شده قطع صورت به را دست نقاشی در خورد می کتک زیاد که کودکی مثال

 ....و کشد نمی دهان نقاشی در شود می منع زدن حرف از که کسی ویا.  کشد نمی اصال

 یل قاقا واهل شکمو های وبچه کشند می بدن بقیه از تر درشت را سر تفکر اهل های بچه

 .            کشند می تر درشت را تنه نیپای لی
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 اندام اصلی نمادهای

 کودکان طراحی در سر

 مترسی بزرگتر بدن به نسبت مقیاسی از خارج صورت به سر

 سنین در. دهدمی قرار الشعاع تحت را بدن که طوری به شده،

 ایبینانه واقع ابعاد آن اجزای و انسان بدن( سالگی 8 تا ۷)

 یک پای تا سر طول از کل هشتم یک معموال سر و کرده پیدا

 شودمی شامل را ایستاده بالغ فرد

 دایره به کودك که هستند اعضایی مهمترین و ناولی چشمها

 .افزایدمی سر اولیه

 نقاشی در بزرگ هایچشم ترسیم روی بر تاکید و کشیدن

 در ولی خوردمی چشم به «پارانویا» به مبتال و شکاك افراد

 درك بر مبنی درشت چشمان کشیدن و چشمان روی بر تاکید سال و سن کم کودکان

 .است عضو این رایب کودك که است، اهمیتی

 شود،می دیده بلوغ زمان در دختران نقاشی در معموال طراحی هنگام چشمان آرایش

 حشیو و درنده حالتی با را هاچشم پسران و باشدمی ترساده کشندمی پسران که چشمهایی

 به ولی ببیند، سال 4 زیر کودکان نقاشی در را بازوها که ندارد، انتظار هیچکس.کشندمی
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 یباال سنین در مورد همین اگر و کرد بیشتری توجه باید سال 6 باالی سنین در فقدان این

 .دارد خاص توجه به احتیاج بود سال 10

 را آنها بیشتر که گفت باید گوشها طراحی طرز به راجع: گوش

 برجسته و مشخص هایگوش. داد تمیز عادی کودکان از تواننمی

 وشگ فقدان و است گردیده سیرتف روانی آشفتگی تجلی عنوان به

 و باشدمی مرتبط انسان تصویر از درك و فکری بلوغ عدم به مربوط

 در کند،می نقاشی خود دلخواه به و آزادی با کودك که هنگامی گفت توانمی پایان در

 و دارریشه تحریکات و احساسات نیز و حاضر زمان احساسات و روانی و روحی حالت واقع

 .کندیم هویدا نیز را شخصیتش مخصوص خطوط ترتیب بدین و کندمی بیان را خود ترژرف

  صورت

. شودمی کشیده تنها بیشتر دارد، اهمیت بسیار چون

 بزرگ، آمیزیاغراق حد به را آن جزئیات پرخاشگر، کودکان

 از را جزئیات خجالتی، کودکان که حالی در کند؛می ترسیم

 . کنندمی ترسیم را صورت  دایره فقط و اندازندمی نظر
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 هادندان و دهان

 دهان

 صحبت خیلی  حرف پر های بچه:  وباز بزرگ دهان

 . کنند می

  عصبانیت نشانه:  فشرده های لب با دهان

 . هستند درونگرا و حرف کم که هایی بچه:  بسته دهان

 دنش بسته به محکوم ویا ندارند زدن حرف به ومیلی هستند درونگرا:  رنگ پر بسته دهان

  شده

 شش از بعد)  اند نداده او به زدن حرف واجازه شده منع زدن حرف از:  دهان نکشیدن

 (سالگی

 است پرخاشگری نشانه باشد شده کشیده وتیز باز صورت به:  ها دندان

 اگر .است پرخاشگری معنی به نیز و سازد نمایان را خوراکی مواد به نیاز معنی است ممکن

 فشار و تنش دهندهنشان د،باشن بسته هالب

 .است مردانگی قدرت تمام نیز چانه. است

 مشخصی کامالً  صورت به چانه ترسیم: چانه

 .است قدرت و خویشتن تأیید به تمایل مردانگی، نشانه

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 60 

 

  بازوها و هادست 

 ستهاید. کند می ترسیم خورشید یا و گل صورت به را دستها کودك نقاشیها، نخستین در

 کردنن ترسیم. است کودك نیت حس دهنده نشان باز دستهای و اعتمادی یب نشانه بسته

 یگرید با تماس برقراری در ناتوانی نشانه جیبها در یا و سر پشت در آنها کشیدن دستها،

 به کودك تمایل نیز گاهی و است استمناء یا و دزدی از ناشی گنهکاری احساس یا و

 .دهد می نشان را پنهانکاری

 ،بعد مرحله در. رودمی کاربه زیاد اطراف محیط شناخت برای کودك زندگی یهاول دوران در

 گرا،درون و ضعیف کودکان. آیدمی کاربه اجتماعی سازگاری و “من” پیشرفت عنوانبه

 . کنندمی نقاشی نشسته، حالت به را او یا و گذارندنمی پا آدمک، برای بیشتر

 ورتص به ساقها و پاها ترسیم. است گنهکاری حساسا یا ترس ناایمنی، کننده منعکس پاها

 فاصله اب ترسیم که حالی در است نفس به اعتماد فقدان دهنده نشان یکدیگر به چسبیده

 .کنند می القاء را نفس به اعتماد و نیرو پایداری، آنها،

 باالتنه 

 کودك که است این کننده مشخص شود، کشیده الغر و باریک اگر

  باالتنه. ترسدمی شدن، بزرگ و چاقی از یا و است راضینا خود اندام از

 .باشد واقعی جسمانی ضعف  دهندهنشان است ممکن الغر،
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 اتومبیل

 به و است قدرت نماد ماشین امروزی درجوامع    

( مخصوصأ) کودکان هایدرنقاشی دلیل همین

 واناننوج کرد، ابداع ار ماشین ترسیم آزمایش که «لونی» نظر به. شودمی دیده زیاد پسرها

 دهندیم ترجیح را ماشین تصویر و کنند؛می داری خود انسان تصویر کشیدن از بلوغ درسن

 ردس زندگی دادن ترجیح و خارج دنیای به فرد بودن وابسته دهنده نشان خود به خود که

 .هاست انسان دنیای بر ماشینی

 خورشید

 تاللو نیز و ددار عهده بر که مهمی نقش علت به خورشید    

 حالی،خوش امنیت، بیانگر خورشید تصویر. شودمی دیده کودکان بیشتر نقاشیهای در آن،

 دكکو و پدر رابطه وقتی. است مطلوب پدر نماد پژوهشگران بعضی نظر به و قدرت گرما،

 که هنگامی شودمی داده نمایش درخشیدن حال در و کامل طوربه خورشید است خوب

 افق رد قوسی صورت به ویا است ناپدید کوه پشت در خورشید نیست بمطلو ارتباط این

 یاهس یا تند قرمز رنگ به خورشید باشد، داشته هراس پدرش از کودك اگر و شودمی دیده

 .شودمی ترسیم است کنندهمضطرب که
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 و حال به است ممکن نقاشی هایموضوع سایر مانند   خورشید نمایش نحوه این وجود با

 اشد؛ب داشته بستگی پدر و کودك بین تفاهم عدم و تفاهم به نه و کودك ایحظهل حوصله

 را ودكک یک نقاشی چندین است بهتر مورد، این در تعبیری و قضاوت هر از قبل بنابراین

 هب وآنگاه. خیر یا شودمی تکرار مرتب پدیده این آیا شود معلوم تا داد قرار بررسی مورد

 .پرداخت آن تحلیل و تجزیه

 جهان و رؤیاها ها، سیاهی رمز و راز شب، آورنده بیاد: ماه

 خوابدیده راه از شب هنگام به ناهشیار محتوای. است ناهشیاری

 هکنند آشکار غالباً ماه ترسیم. گردد می آزاد شبانه ترسهای و ها

 رمز و ازر درباره کودك کنجکاوی به و بزرگساالنه جنسیت به که است اضطرابی زمینه یک

 با زنی ماه شود، می تلقی مردانه نماد منزله به خورشید که همانطور. است وابسته زندگی

 خردسال دختران که موقعی معموالً و دارد مطابقت زنانه نماد

 نقاشی در کنند می مطرح خود زنانه هویت درباره را مسائل

 .گردد می ظاهر

 روز مانند را شب آسمان یگاه که ستارگانی.  است توجه جلب به نیازمندی:  ستارگان

 هب نیاز همواره بنابراین و هستند توجه جلب و درخشش به میل نشانه کنند می روشن

 تارهس که هایی بچه.دهند می نشان را دیگران توجه جلب و ینستح برانگیختن به کودك

 گیرند قرار توجه ومورد شوند دیده که دارند دوست کشند می زیاد
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  زمین و آسمان 

 به زمین ولی. است پاکی و الهام معنی به نآسما

 خیلی کودکان. باشد می امنیت و ثبات معنی

 زمین دادن نشان برای خطی وقت هیچ کوچک

 به کنند می منطقی دالیل درك به آغاز که سالگی 6 یا 5 سن در ولی کنند، نمی ترسیم

 .پردازند می نیز زمین کشیدن

 معرف اکممتر و فشرده درهم، ابرهای ترسیم: ابر

 لحظه هر را وی حضور کودك که است مادری

 .کند می احساس

 ای اندازه تا کشتی و هواپیما رمزی معنای: هواپیما

 در را اعال و قدرت به گرایش هواپیما اما مشابهند

 فرد اراده نیز گاهی و کند می آشکار بیشتری حد

. سازد  می برجسته را موانع بر غلبه منظور به

 و تعارض مبین افکن بمب یا جنگی هواپیمای

 دهستن شدیدی های درگیری یا والدین خشم دهنده نشان غالباً  بمبها. است پرخاشگری

 اکنشهایو از را او ترس بمبها کشیدن تصویر به نتیجه در و است بوده ناظر آنها بر کودك که

 .سازد می متجلی آمیز خشونت
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 و آسمان میان پلی منزله به: کمان رنگین

 حمایتی و الهی قدرت معرف و زمین

 بازگشت نشانه کمان رنگین. است اسرارآمیز

 او حمایت جستجوی و مادرانه آغوش به

 .است

 

 مادن گاه کودکان برخی برای کشتی ترسیم: کشتی

 .است وضعیت تغییر به تمایل و پردازی خیال

 و زنانه قدرت از نمادی و حیات سرچشمه آب: آب

 .است تخیل نیروی و احساسات ،هاهیجان معرف و است مادر

 عزیزان از یکی مرگ با اخیرا که کودك یک :چاله حفر

 ایجاد زمین در را هایی حفره است ممکن است، بوده روبرو

 را آنها یا شود می پر آنها از که هایی عکس جمله از کند،

 .کنند می حفاری
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 حیوانات

 تصاویر شما کودك نقاشی در اگر

 است ممکن دشو می دیده حیوانات

 که باشد داشته وجود مختلفی دالیل

 آن به پی کودك با کردن صحبت با شما

 واناتحی عاشق یا و دارد خانگی حیوان یا و کند می زندگی روستا در که کودکی.  برید می

 طرز و فرهنگ پس. بکشد حیوان که است طبیعی برود وحش باغ به زیاد حتی یا و باشد

 . است برخوردار زیادی اهمیت زا خانواده در کودك زندگی

 ار آن نکرده جرات و کرده تجربه که را تقصیری و گناه احساس کودك است ممکن گاهی

 نکهای دلیل به است ممکن کودکی مثال.  دهد نشان حیوان قالب در و نقاشی در کند ابراز

 در و باشد کرده گناه احساس  و شده سرزنش و شب گذشته جای خودش را خیس کرده

 نشانه درنده حیوانات کشیدن.  بکشد مارمولک مانند موزی حیوانی شکل اش قاشین

 دنیا هب تازه کوچکتر برادر به نسبت که کودکی  مثال.  است کودك مخفی درونی فشارهای

 و ترس دهنده نشان این که بکشد گرگ است ممکن نقاشی در کند می حسادت اش آمده

 . است کوچولو وارد تازه از کودك دلهره

 هشتند واجتماعی شده مهار های وکشاننده احساسات معرف نقاشی در اهلی حیوانات

 یول است ونوازش مالطفت به نیاز کودك درنقاشی سگ مثال. برعکس وحشی وحیوانات

  میزان باشد داشته قالده واگر دهد می رانشان پرخاشگری شود رسم خشن خطوط با اگر
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 چوب چهار هامعرف جوجه. کند می بیان را ومغلوب غالب یا استقالل – وابستگی ی رابطه

 ذتل آن در زندگی که است جایی نشانگر ها آن ی والنه وحمایت نوازش به ونیاز خانوادگی

 که وتهدیدی وگنهکاری ترس اضطراب، نشانگر دیگر سیاه وپرندگان ها کالغ. است بخش

 سمانآ پرندگان. هستند یوپرخاشگر قدرت نمایانگر ها عقاب. کنند می رابیان است نزدیک

 می نشان را پردازی وخیال آرمانگری کنند رااشغال نقاشی فضای از مقدار چه اینکه به

 می بیان را بودن دفاع بی وگاها دهند می رانشان وآرامش راحتی احساس ها ماهی. دهند

 و دهند می رانشان پدرانه قدرت وسوسمارها ها وگرگ ها کوسه…و( نقاشی به بسته. )کنند

 پنهان های کشاننده مارها. هستند پرخاشگری ی دهنده نشان موارد از بسیاری در

 .امورجنسی مثل دهند می نشان را وخطرناك

 کودکان نقاشی در حیوانات از یک هر مفهوم

. است داشتن دوست و زرنگی هوش، زیبایی، از نمادی: خرگوش

 او به نسبت و دارند دوست خیلی که را کسی کودکان معموالً

 نقاشی خرگوش صورت به کنند، نمی احساس اضطرابی و ترس

 .کنند می
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 مانند. است رسانآسیب طرفی از و داشتنیدوست و زیبا: گربه

 گرایش از نمادی نیز گربه دارند، نرم پوست که حیواناتی همه

 دارای ظرافت و مالیمت دلیل به و است نوازش و ناز به کودك

 تهوی کسب دنبال به که دخترانی لباغ. هست نیز زنانه ارزشی

 گاهی. کنندمی ترسیم گربه خود نقاشی در هستند، دخترانه

 .دهدمی نشان نیز را تعارض و تضاد گربه

 

. است ترسناك ولی وفادار شخص یک و وفاداری مظهر :سگ

 را امنیت و پاسداری کودکان برای که است حیوانی سگ

 مالطفت، از نمادی گاه نیز سگ ترسیم. کندمی تداعی

 است ممکن طرفی از ولی است بودن مطیع و نوازش

 تواند می شود، دیده کودکان نقاشی در سگ اغلب اگر بنابراین. بگیرد گاز یا شده پرخاشگر

 .باشد پنهان پرخاشگری نوعی یا محبت و مهر تقاضای نشانه

 عدم از ای نشانه و خشمگین باهوش، قوی، و پرقدرت: خرس

 خشن فردی از نمادی نقاشی در آن ترسیم و است شتندا دوست

 .است
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 او از باید که است مظلوم و نجیب داشتنی،دوست و زیبا :آهو

 احتماالً  کند، نقاشی آهو شبیه را خود که کودکی. شود حمایت

 .کند می تداعی را حمایت به نیاز

 قهعال مورد و دسترس غیرقابل داشتنی،دوست و زیبا: پرندگان    

 .هستند

. هستند تهدید یا اضطراب و ترس از نمادی: کالغ و سیاه پرندگان

 اگر. است رسانآسیب آوریپیام و خبرچینی زشتی، نماد کالغ

                   دوست را او یعنی کند ترسیم کالغ شکل به را فردی کودك

                    .ندارد

 راگ. زیبا و سبدلچ و است بخششادی: بلبل و گنجشک     

 ییعن کند ترسیم بلبل یا گنجشک شکل به را خود کودك

 .دارند دوست را او و شودمی شنیده هایشحرف

 او به نباید که است دوستی و صلح پاکی، سمبل: کبوتر

 .رساند آسیب
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 یکودکان. است توانایی و قدرت زیبایی، از سمبلی: شاهین و عقاب

 آن دارند دوست کنند،می ترسیم بعقا شکل به را خود اغلب که

 آنها و زنندمی لطمه آنها به که افرادی کنار از تا شوند قوی قدر

 در احتماالً کودکان این. شوند دور کنند،نمی درك را

 .دارند رفتاری یا عاطفی مشکل نوعی خود ارتباطات

 ایدب که خشم و زیبایی قدرت، از سمبلی: پلنگ و ببر و شیر

 پدرش اغلب کودك اگر مثالً . کرد محافظت خود از آنها برابر در

 رفط از احتماالً که است آن نشانه کند، نقاشی شیر شکل به را

 .شودمی تنبیه پدر

 هاجوجه و مرغ. هستند ضعیف ولی زیبا: جوجه و مرغ

 می که کودکی. است کودك خانواده چارچوب از نمادی

 هاجوجه با ،بگیرد قرار حمایت یا نوازش مورد خواهد

 است خانواده کانون معنی به النه. کندمی همانندسازی

 .کند می لذت احساس آن در کودك که
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 های مشغولی دل یا پنهانی غرایز از اینشانه: کرم و مار

 مار شکل به اغلب را فردی کودك اگر. هستند جنسی

 نشان را جنسی سوءاستفاده نوعی احتماالً کند، ترسیم

 .دهد می

 .است وابستگی از نمادی شغال. است رسانآسیب: غالش

 

 

 زرنگ و زبر. است تیزهوشی و نشاط و شادی سمبل: میمون

 .نیست داشتنیدوست اما است زیرك و

 شرایطش به زیادی وابستگی که است فردی از نمادی: ماهی

. است خانواده محیط در شادی و آرامش نشانه ماهی ترسیم. دارد

 بزرگ ماهی ترسیم. باشد مردانگی بیان از نمادی است ممکن ماهی

 توان کودك که است عمیقی احساسات از نمادی موشک، شکل به

 .ندارد را آنها بیان و ابراز

 اغلب کودك اگر. است پرخاشگری و خطر نماد: کوسه

 یم نمایش به را پرخاشگری نوعی به کند، ترسیم را هاکوسه

 .گذارد
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 و است بانشاط و هوشمند. است ماهی به شبیه: دلفین

 .کندمی برقرار ارتباط راحتی به که است فردی بیانگر

 

 

 لوحیساده و صبوری پرطاقتی، نماد: قاطر و االغ خر،

 افکار تابع و نادان که کند می تداعی را فردی. است

 .است خودش

 

 شبیه را خود کودك اگر. است اعتماد قابل و قوی: کانگورو

 اننش را مادر به وابستگی و نیاز کند، رسیمت کانگورو به

 .دهدمی

 و صبوری اندیشمندی، و درایت سمبل: پشتالك

 فردی کنندهتداعی کودکان برای البته. است بردباری

 .کندمی عمل کُند که است
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 اغلب که کودکانی. است متانت و وقار سمبل و زیبا: قو

 هب را انزوا و تنهایی نوعی احتماالً کنند، می ترسیم قو

 .کشند می تصویر

 

 

 .است قدرتمند مادری از نمادی: عنکبوت

 

 

 فردی سمبل. است مزاحم ولی داشتنیدوست نزدیک، :زرافه

 .میکند دخالت دیگران کار در اجازه بدون که است

 

 

 مواردی در اما است رسانیفایده و طاقت از نمادی: شتر

 .است ای کینه آدم از نمادی
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 در چه هر که است فردی نشانه مطیع، و پرفایده :گوسفند

 .کندمی خم سر هم باز شود، اجحاف حقش

 

 

. است داشتن دوست غیرقابل و زشت قوی،: کرگدن

 را او یعنی بکشد کرگدن شبیه را فردی اگر کودك

 .ندارد دوست

 

 

 .است نجابت و مهربانی قدرت، از نمادی: فیل

 

 

 کودکی. است زنندهسیبآ و خشونت زشتی، سمبل: سوسمار

 او سوی از یعنی کند، ترسیم سوسمار شکل به را فردی که

 .شود می تهدید
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 بدجنس و رسانآسیب موذی، همگی: حشرات

 دور و زیبایی از نمادی که پروانه جز به هستند،

 .است بودن دسترس از

 

 اشخاص از کودك تصور

 ارائه کودك به خود از صویریت و هستند «معنایی با» اشخاص کودك، برای اطرافیان

 داشتنی دوست کدر، یا شفاف باشند، سفید و سیاه با رنگی تواندمی که تصاویری. دهندمی

 هددمی بال مادر به کند،می دستکاری را هاآن خود ذهن در او که تصاویری کننده،مرعوب یا

 دست به شود، صخال شده متولد تازه کوچولوی خواهر هاینقنق دست از تا پریدن برای

 ار بزرگتر خواهر. پوشانده را صورتش سراسر که بزرگی لبخند و دهدمی گل دسته پدر

 تکان آب از آب که طوری کند، پاکش خواست دلش وقت هر که جوری کندمی کوچک

 االح. «بخواهند» اگر البته صد و بتواند اگر کندمی پیاده کاغذ روی را هااین همه او. نخورد

 ودندب معنادار کودك برای هاآن که افرادی که جاستاین اصلی مسأله و کشیده را نقاشی او

 اندازه همان به هاآن برای نیز کودك آیا کشیده، هاآن برای را نقاشی نحوی به او به و

 اییوهش به توانستمی کودك که دانیممی وقتی یبیهوده کردن پر را او نقاشی معناست؟با

 تأمل آن روی کمی حداقل یا( انگلیسی زبان خواندن مثالً) کند پر را آن ترارزشمند

 قدر آن تواندمی کاغذ ورق یک این کنند، فکر پدر یا مادر کهاین انتظار البته کنیم؟می
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 کنند جستجو آن در توانندمی را فرزندشان هایجویدن ناخن دلیل که باشد پراهمیت

 رزشا کاغذ تکه یک آن برای که این و والدین کردن آگاه با اما. است بیجایی توقع خیلی

 .باشد گشاراه تواندمی شوند قائل

 :اصلی شخص سازی ارزنده ـ 1

 دنمای می اشغال خانواده چپ قسمت در را جایگاه نخستین غالبا شده سازی ارزنده شخص 

 رد کودك که است معنی بدین باشد کودك یک شده ترسیم شخص نخستین وقتی اما

 خود نخست وهله کودك اگر کند اشغال را وی جای که است آن خواستار وجودش عمق

. شود کشف آن علت باید که است آشکاری دوستداری خود به گرایش نشانه کند ترسیم را

 .است تر غنی شده افزوده چیزهای لحاظ از شده سازی ارزنده شخص

 ونکان غالبا شده سازی ارزنده شخص … و کیف ، چتر عصا، کاله، ترسیم ، لباس تزئین

 ایاعض از یکی است معطوف او سوی به هانگاه همه یعنی ، است نقاشی دیگر اشخاص توجه

 همم قامت بزرگی دلیل به است کرده اشغال که ایمرتبه از نظر صرف است ممکن خانواده

 برای کودك گاهی است کننده ترسیم نظر در شخص یک تصویر تکامل درجه. کند جلوه تر

 دلیل هب پسری مثال کندمی تکرار بار ندیچن را او تصویر کسی کردن جستهبر دادن ارزش

 کرف در چون. کندمی تکرار بار چند را او نقاشی، صفحه در پدر، توسط مکرر شدن تنبیه

 .ستا نمانده باقی دیگری شیء یا شخص برای پدرجایی نامناسب رفتار به توجه با کودك
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 : هاسازی ناارزنده ـ2

 کشیده کوچکتر دیگران از( سن خصوصاً) هاسنت همه گرفتن نظر در با نظر ردمو فرد 

 کودك که است این مثل. شودمی داده قرار کاغذ صفحه کنار غالباً و جا آخرین در. شودمی

 در ای دیگران از فاصله با.  است نداشته او برای را  جایی گرفتن نظر در قصد تولد، بدو در

 جزئیات ای شود نمی ترسیم دیگران خوبی به شودمی کشیده دیگر اآنه از ترپایین سطحی

 اشخاص همه نام که حالی در شود نمی ذکر وی نام. افتدمی قلم از وی تصویر در مهمی

 .گردد می ذکر دیگر

 :  شده زده خط اشخاص ـ 3

 دمع هب کودك تمایل نشانگر تواند می ندارد حضور خانواده اعضای از یکی نقاشی، در وقتی

 یوقت یا.  ایدمی پیش حسادت اثر در برادران و خواهران مورد در بیشتر که باشد او حضور

 راضی خانواده جمع در بودن از یعنی کند می حذف خانواده جمع از را خودش کودك

 را او رمتصو مشکل که است دیگری موارد و سن افزایش جنسیت، تغییر خواستار و نیست

 و مک جزئیات با و کوچک را او یا است تراهمیت کم برایش که شخصی همچنین. کند حل

 یتوضع این که کندمی پاك صفحه از را او طرح نقاشی از بعد یا کندمی نقاشی سرسری

 .است کودك کشمکش دهنده نشان
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 :  شده افزوده اشخاص ـ 4

 هک را گرایی واپس های گرایش نقاش که باشد نوزاد یک است ممکن شده افزوده شخص

 کی تواند می شده افزوده شخص. دهد می نسبت وی به و دارند شرم آنها مستقیم بیان از

 صویرت کند سازی همانند او با دارد دوست فرد که باشد بزرگسال یک حتی یا ترمسن فرد

 شانن و است پیشینه حد به سازی مبدل جا این در.  باشد حیوان یک تواندمی شده اضافه

 محتاط تفسیر در باید مسلم بطور.  است شدید بسیار کننده اشینق ممنوعیت که دهد می

 گربه ای سگ یک ترسیم به باشد داشته دوست را حیوانات کودك که است ممکن چون بود

 اشخاصی رد را خود بخصوص کننده ترسیم که است توجه قابل نیز نکته این. بپردازد مأنوس

 .کند می فرافکنی اندشده افزوده خانواده منظومه به که

  رویاها با کودکان نقاشی پیوند

 وابخ. دید هاییشباهت رؤیا و خواب تعبیر و نقاشی مفهوم بیان میان توانمی معنا این در

 هانهناخودآگا سازیدوباره و خاطرات و افکار آگاهانه بندیتقسیم و تنظیم مرحله یک رؤیا و

 حوادث که مراحلی در را كکود نقاشی. است گونههمین نیز نقاشی. است قبلی حوادث

 خطی خط زمان از اییافته تکامل و تدریجی روند و کندمی عرضه و بندیدسته را اطراف

 منظمی هشالود و پرسپکتیو قوانین بر مبتنی باالخره و داردمعنی خطوط که زمانی تا کردن

 و خواب ندمان نیز نقاشی. کرد معنی ویار و خواب به شبیه چیزی تواندمی کند،می رسم

 جدا هم از کندمی کسب بیرون دنیای از که را اطالعاتی تا دهدمی امکان کودك به رؤیا

 رها هاممنوعیت از را خود مورد دو هر در کودك. کند تنظیم دوباره را هاآن سپس و سازد
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 به نآ در و دهیم قرار نقاشی تصحیح پایه بر را نقاشی آموزش اگر دلیل همین به. سازدمی

 .ایمشده رتکبم بزرگی اشتباه بیاموزیم را کردن تقلید و کپی تمرین پایین سنین از دکانکو

 دهش سرزنش و شب گذشته جایش را خیس کرده اینکه دلیل به است ممکن کودکی مثالً

. بکشد مارمولک مثل را خاصی حیوان شکل اش نقاشی در و باشد کرده گناه احساس

 سبتن که کودکی مثالً . است کودك مخفی درونی هایفشار نشانه درنده حیوانات کشیدن

 کشدب گرگ است ممکن نقاشی در کند، می حسادت اش آمده دنیا به تازه کوچکتر برادر به

 .است کوچولو وارد تازه از کودك دلهره و ترس دهنده نشان این که

 سحسا و ظریف بسیار کاری که کودکان نقاشی تحلیل و درتجزیه که باشید داشته توجه

 است تجربی و تخصصی کار یک چون است

 نقاشی و کودك  درونی شخصیت

  کردن کپی

 ایبر. کنند می محدود کردن کپی به را کودکان نقاشی معلمین، یا والدین از بسیاری

 روی زا را شکل یک باید کودك که شود می استفاده آلبومهایی از معموالً کوچکتر کودکان

 کمیلت را ناقصی شکل دیگری، شکل روی از یا و. ندک آمیزی رنگ آن شده رنگ شکل یک

 والدین هک است صورت این به و کنند می کپی صورت یا منظره از نیز بزرگتر کودکان. کند

 با ار بیرونی حقیقت کودك آن اساس بر که گرایانه واقع آموزش کنند می تصور معلمان و

 .شود داده تعلیم دبای گیرد، می یاد”  دقیق”  رنگهای و”  منظم”  های شکل
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 این. کند رها ها تنش از را خود دهد می اجازه کودك به که است بیانی ای وسیله نقاشی

 کودك ناخودآگاه از نقاشی که گیرد می صورت هنگامی ها تنش و ها دلهره از رهایی

 ما عالیمت براساس را نقاشیهایش کنیم وادار را کودك اگر این بنابر باشد؛ گرفته سرچشمه

 مرتکب یبزرگ اشتباه کنیم نقاشی مدلهای روی از کردن کپی به تشویق را او و کند یحتصح

 .ایم شده

 اشینق برای نقاشی دفتر معمولی صفحه ویک  میکشید نقاشی کودك که هنگامی اگر

 .شود نمی جا دیگر سرش اما میشود جا صفحه در ادم تن که طوری به است کوچک هایش

 بدهید او به هم بزرگتر کاغذ اگر حتی

 : است بهتر  حال این با دارد ربط هم استعداد به نقاشی اینکه با

 .شود کنترل را او پزشکی چشم لحاظ از (1

 .کند نقاشی چگونه که دهید آموزش او به (2

 ار خانواده آیا کند؟ می استفاده شاد رنگهای از آیا که باشید مواظب او نقاشی در (3

 سر در رنگها ؟ کشد می دور هم از را مادر و پدر آیا کند می نقاشی درستی به

 موضوعات در اختاللی هر سبز؟ زمین و است زرد خورشید مثال هستند خود جای

 .باشد کودك روان در اختاللی نشانه تواند می باال
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  کودکان همه در کشیدن نقاشی به میل

 بی یا انردیگ با ارتباط برقراری در او ضعف نشانه تواند می بچه یک نکشیدن نقاشی حتی

 در دینوال پافشاری نقاشی، امکانات کمبود اما باشد ارتباطی چنین برقراری به او عالقگی

 تواند یم تمسخرشان ویژه به و کودك نقاشی به آنها توجهی بی یا کودکان کشیدن نقاشی

 خطی خط شود می توصیه دلیل همین به. کند فراهم را ها بچه انگیزگی بی های زمینه

 القیتخ شکوفایی و نفس به اعتماد افزایش به کار این زیرا کنید تشویق را کودکتان های

 ینقاش از شفاهی تمجید و تعریف معموال ترها بزرگ تشویق کمترین. شود می منجر آنها

 ها شویقت ترین بزرگ از یکی تواند می نیز اتاق دیوار به آنها نقاشی نصب و است کودکان

 است هترب کنید، بیشتر هایتان بچه در را نقاشی انگیزه دخواهی می اگر. باشد کودکان برای

 هیدد نشان کودك به اینکه بدون و بردارید کاغذ یک. شوید همراه فرزندتان با هم خودتان

 را وا کنجکاوی حس کردن، نقاشی حال در کنید سعی کودکانه حالتی با کشید، می چه

 شانن خانواده اعضای سایر و کودك خود به را آن نقاشی، شدن تمام از بعد و کنید تحریک

 ال،ح عین در. شوند زده هیجان تان نقاشی برابر در بخواهید دیگران از پیشاپیش و دهید

 های رنگ حتی) هم با آنها ترکیب و رنگ با کار به را خودتان تعطیل های روز از ساعتی

 انبرایت شهای نقاشی مورد در بخواهید کودك از و بدهید اختصاص( ساختمان پالستیک

 روان سالمت ارتقای موجب ها روش این از استفاده با باشید مطمئن و بدهد توضیح

.شد خواهید فرزندتان
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تواند آنچه درونش است را پنهان کند. کافی است کمی حتی اگر هم خودش بخواهد، نمی

اشید و نتیجه چند تحقیق را به دقت خوانده باشید، شناسی آشنا بهای شخصیتفنوبا فوت

ه تان، واقعا کیست و چخواهید بدانید بغل دستیتا دست هر کسی برایتان رو شود. اگر می

هایی دارد، بهتر است یک قلم و کاغذ جلویش بگذارید و بخواهید برای یادگاری هم ویژگی

وهی از روانشناسان، معتقدند شیوه شناس و گرکه شده به شما امضا بدهد. متخصصان نشانه

را آشکار کند و به ما بگوید که در  تشانتواند برخی از خصوصیاها میآدم امضا کردن

 .شان باید چه رفتاری را در پیش بگیریممقابل

 هامنطقی امضای

 هایعقربه طرف به را خودکار کردن، امضا زمان در اگر

 اگر اما. است منطقی فردی دهد،می حرکت ساعت

 فردی با احتماال دهد،می انجام را حرکت این برعکس

 هک افرادی چراکه شود،نمی قانع و پذیردنمی را شما دالیل آسانی به که هستید روروبه

 بهتر پس. هستند غیرمنطقی هاییآدم معموال کنند،می امضا ساعت هایعقربه برخالف

 شکل رب عالوه تا باشید داشته حضور رشکنا در کند،می امضا تانمقابل فرد که زمانی است

 .ببینید هم را کاغذ روی خودکار حرکت جهت بتوانید امضا،
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 هاخیالبی امضای

 با و است خطیخط و گنگ امضایشان، که کسانی

 آسان را زندگی کنند،می امضا درنگ بدون و عجله

 است، شانراه برسر که موانعی خاطر به گیرندومی

 آنها کنار درد،یباش گیری آسان آدم هم شما اگر. کنندنمی تلخ ودخ کام به را زندگی

 ینترسخت تانبرای آنها با بودن باشید عصبی و گیر سخت اگر اما گذراند؛ خواهیدخوش

 .بود خواهد کار

 هاجدی امضای

 کاغذ روی را خودکار کردن، امضا هنگام که هاییآدم

. ستنده منظمی و جدی افراد اغلب دهند،می فشار

 اننگر که نیست نیازی اید،سپرده آنها به را کاری اگر

 این که بدانید باید اما کندمی برطرف را شما نگرانی آنها نظم چون باشید، شدنش انجام

 اند،خورده کودکی در که ایسختی یا ایضربه از دارد احتمال و دارند زیادی استرس افراد

 .باشند دیده آسیب
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 ها امضای مرموز

اگر هنگام امضا کردن، خودکار را آرام حرکت 

دهد و مراقب است که به بهترین شکل امضا می

خواهد در مقابل شما، خود دهد متفاوت است و میکند، احتماال شخصیتش با آنچه بروز می

را بهتر از آنچه که هست جلوه دهد. در مقابل چنین فردی کمی محتاط باشید و زمان 

اش درنظر بگیرید، چراکه به احتمال زیاد، او چیزهای ن خود واقعیبیشتری را صرف شناخت

 زیادی را برای پنهان کردن از شما دارد.

 مغرور هایآدم امضای

 نویسند،می را خود نام کردن، امضا جایبه که هاییآدم

 ایمان هایشانتوانایی به و دانندمی باارزش فردی را خود

 توانمند و مطرح را خود آنقدر و کنند مطرح جا همه در را نامشان دارند دوست آنها. دارند

 را شانتالش تمام افراد این. کنند جلوه خودخواه و مغرور گاهی است ممکن که دانندمی

 ءاارض را شانغرور احساس راه این از و بگیرند قرار ایشایسته هایموقعیت در تا کنندمی

 .کنند
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 برونگراها امضای

 درشت حروف با و بزرگ که هستید روروبه فردی با اگر

 .هستید ارتباط در برونگرا یک با احتماال کند،می امضا

 دح از بیش را خودشان گاهی که هستند نفسی به اعتماد با افراد آنها گویدمی هابررسی

 انیکس دیگر، طرف از. کنید حساب آنها روی توانیدمی شانقوی اراده دلیلبه اما دارند باور

 لیخی که هستند اجتماعی و برونگرا هاییآدم کنند،می امضا متن یک راست سمت در که

 هب حتما شوید، دعوت مهمانی به فردی چنین با اگر و شوندمی صمیمی هاغریبه با راحت

 .گذردمی خوش شما

 هاخجالتیامضای

 افرادی کنند،می امضا کوچک و کوتاه که کسانی

 .دارد پایینی سنف به اعتماد که هستند خجالتی

 و دهندمی قرار حاشیه در را خود معموال ونا مطمئن هستند  خودشان هایتوانایی از آنها

 اعتمادبی خودشان به آنقدر آنها. شوندنمی صمیمی هاغریبه با راحتی به هامهمانی در

 کنندمی سعی و کنند اشغال را زیادی جای کاغذ صفحه در خواهندنمی حتی که هستند

 .باشند داشته کوچک اییامض
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 هاسختکوش امضای

 زاویه بدون و منحنی خطوط از امضایشان در که کسانی

 و هوش با که هستند سختکوشی هایآدم کنند،می استفاده

 برای افراد این. رسندمی بخواهند چه هر به فراوانشان پشتکار

 و صبور هدفشان، به رسیدن تا و هستند تالش پر و مصمم بسیار خود اهداف به رسیدن

 .شوندنمی منصرف شانتصمیم از هرگز هم، مشکالت وجود با حتی آنها.بردبارند

 هامهربان امضای

 آرام بسیار را قلم کردن، امضا هنگام بخشنده، و مهربان هایآدم

 قلب از آنها، امضای سادگی. دهندمی حرکت کاغذ روی

 سواد یا ددارن ساده شخصیتی یا آنها. دهدمی خبر شانساده

 ترگبزر برای هم خودشان و کنندمی باور را دیگران حرف راحتی به افراد این. ندارند باالیی

 .آورندنمی رو فریب و دروغ به شانشخصیت دادن جلوه

 هاعصبی امضای

 یدبدان است، شلوغ امضایش که هستید روروبه فردی با اگر

 این اگر ویژه به دارد ناآرام و مضطرب شخصیتی که

 انتخاب را آشفته و هم در هایشکل با امضایی شخص،

 انآس فردی چنین. کنید مطرح را بودنش مضطرب احتمال ترآسان توانیدمی است، کرده
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 فرادا این که نیست بعید. کنید رفتار ترمحتاط کمی او مقابل در پس رود،می در کوره از

 .بیاورند در سر ماش رفتارهای همه از بخواهد و باشند شکاکی هایآدم

 هالجباز امضای

 عمودی خطوط از امضایش در تانمقابل طرف اگر اما

 تیدهس روروبه لجباز فردی با بدانید باید کند،می استفاده

 چراکه دهد،می انجام بخواهد، که کاری هر معموال که

 .کنندمی ریپافشا دهند، انجام خواهندمی که کارهایی و هاتصمیم روی معموال افراد، این

 خواهندمی که چیزی به رسیدن برای چون نیست، بد هم همیشه آنها خصلت این البته

 ردیف چنین با آسان احتماال هستید، لجبازی آدم هم شما اگر کنند،می پافشاری و تالش

 .آییدنمی کنار

 ایهنوشت یا نامه کارگاه وقتی هلمز شرلوك مثل کارگاهی هایسریال در که هست یادتان

 را خط دست آن حالی چه در و است شخصیتی چگونه او گفتمی دید،می متهم از

 نیاید در و نیست هافیلم و هاداستان در تنها هاییاتفاق چنین بدانید باید است؟نوشته

 خط.  کندمی آشکار را خود خصوصیات از ایگوشه قلم حرکت هر با نگارنده نیز واقعی

 وطخط که طوریبه است؛... و شغل فرهنگ، سن، نشانگر نوعی به و عصب کار طرز از ناشی

 شخیصت موجب که دارند مشخصاتی پزشک یک یا کودك یک زن، یک توسط شده نگاشته

 صصانمتخ و نیست پذیرامکان کامل تقلید هرگز که است دلیل همین به شوند،می افراد آن

 درمانیروان و شناسیمجر در روش این از. کنند کشف را خط جعل عمل توانندمی
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. دکنمی تجربه را ایروانی حالت چه مقابل طرف که فهمندمی و شودمی زیادی هایاستفاده

 آن صولا با آشنایی اما شوندمی شناسیخط بودن علمی منکر که هم کسانی هستند البته

 .آید کار به بسیار لزوم هنگام هم و باشد جذاب هم تواندمی

 خط رتغیی شخصیت، تغییر

 آیند،می در جنبش و حرکت به نوشتن هنگام که هاییماهیچه پزشکی، هاییافته براساس

 زمان کی در نوشتهدست فرم و شکل.  شوندمی کنترل بدن مرکزی عصبی سیستم توسط

 دست با کنندههمکاری هایماهیچه دیگر و دست هایماهیچه حرکات تأثیرتحت مشخص

 آموزش با که دارد وجود درمانیخط نام به علمی بدانید ستا جالب حتی و گیرندمی قرار

 طورهب افراد روی آزمایش با. کندمی خویش روانی تغییرات به قادر را فرد خط دست تغییر

 و هاتکنیک براساس خود خط دست تغییر برای فرد اگر که است شده ثابت کلینیکی،

 نوع ره بدانید بدنیست اما. کندمی رتغیی وی روانی شخصیت کند، اقدام علم این هایروش

 .است شخصیتی چه نشانگر خطی دست

 احساساتی هاینامرتب

 به و هستند فعال بسیار زندگى در احتماال

 ارهایشانک از برخى و بمانند تحركبى و ثابت بتوانند که است مشکل برایشان دلیل همین

 خانواده افراد و دوستان اىبر اوقات گاهى دلیل همین به نیست، سنجیده و شده حساب

 به ادىزی اهمیت و است مهم خیلى آنها براى شخصیتى آزادى.  هستند بینىپیش غیرقابل

 .کنند رفتار احساساتى خیلى گاهى است ممکن و دهندمى خود استقالل
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 گر سرکوب هایمرتب

 آنها که کرد برداشت طوراین توانمى

 ،بدهند لو را خود شخصیت راحتىبه ندارند دوست و کنندمى کنترل بسیار را خودشان

 سرکوب را آن و دهند بروز را شاناحساسات که است مشکل برایشان اوقات گاهى حتى

 .کنندمى

 نفس به اعتماد با هایپررنگ

 مخالفت به زیادى عالقه گروه این احتماال

 دوست و نندکمى زیادى نفس به اعتماد و قدرت احساس چراکه دارند دیگران با کردن

 درك درست را افراد شخصیت خاطر همین به و کنند نفوذ اعمال دیگران روى دارند

 .کنندنمى

 دلسوز های کمرنگ

 احتمال نویسندمى کمرنگ که افرادی

 بسیار باشند دلسوز و حساس افرادى اینکه

 وجود زنی امکان این و کنندمى درك خودشان از بیشتر حتى را دیگران موقعیت و است زیاد

 راندیگ وقتى و خورندمى ضربه راحت خیلى و نباشند خودشان حرف اثبات به قادر که دارد

 .کنندمى نشینىعقب خودشان موضع از سریع خیلى کنندمى انتقاد آنها از
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 حوصله کم هایشتابزده

 اىشتابزده و تند خط دست که کسانی

 ووخخلق نظر از و شوندمى خسته وقت اتالف از و هستند حوصلهکم افرادى احتماال دارند

 دانچن شاناحساسات و رفتار دادن نشان در و کنندمى درك سریع. هستند اىلحظه بسیار

 اینکه از و شده خطا و لغزش دچار گیرىتصمیم در شتابزدگى دلیلبه اغلب و نیستند پایدار

 .شوندمى خسته کنند، گوش شاندوستان هاىحرف به آرامش در

 تدبیر با هایدهسا

 باتدبیر و گراواقع ترجیحا دیگران با روابط در

 و کنند وجهت آنها به و بیایند کنار دیگران با باید گاهى که کنند قبول توانندنمى و هستند

 .کنندمى پیدا آگاهى گذرد،مى آنها درون آنچه از ندرت به آنها اطرافیان همچنین

 رسمی هاینویس زیبا                           

 لعابى و پررنگ و زیبا دستخط که کسانی

 شدتبه گاهى که دارد وجود امکان این دارند

 عالقهبا و مفصل خیلى و کرده برخورد رسمى

 و هاخواسته در که دارد وجود نیز احتمال این و بزنند حرف دلخواهشان مسائل درباره

 .باشند رؤیایى و پرتوقع تمایالتشان
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 نویسندمی کوچکو ریز اربسی که کسانی

 گیرندمى کمدست را خود هاىتوانایى احتماال

 و نظر تنگ گاهى است ممکن و کنندمى ارزیابى کمتر هستند واقعا آنچه از را خودشان و

 .باشند گیرخرده

 اراده با هاینویس شکسته

 حروفو دارند شکسته خط دست کهکسانی

 به و ندارند قبول را وسط حد کارهایشان در که اراده با یاربس افرادى نویسندمى دارزاویه را

 دوست را وسط حد که خاطر همین به اغلب و نیستند مصالحه و سازش اهل علت همین

 انتخاب ار اشتباه راه ترسندمی چون گیرندنمى تصمیمى و شوندمى خسته دیگران از ندارند

 .کنند

 منزوی هاینویس فشرده

 نویسندمى فشرده و درهم ار کلمات کهکسانی

 کنترل خواهندمى و کشندمى کنار به را خودشان جمع در و نیستند راحتى افراد احتماال

 دندارن دوست گاهى و آیدنمى شانخوش دیگران با رابطه برقرارى از. ندهند دست از را خود

 ودخ عقیده و دکننمى عقیده ابراز دیگران از بعد اغلب. دهند نشان فکر خوش فردى را خود

 .هستند محتاط قدرى که است علت این به این و گویندمى را
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 تکلفبی هاینویس فاصله با

 نویسندخیلىمى  فاصله با را کلمات که کسانى

. شوندمى نزدیک دیگران به تکلفبى و ســاده خیلى و کرده برقرار رابطه دیگران با راحت

 دیگران شخصى حریم به است ممکن کار این با و رونددرمى کوره از راحتىبه گـاهــى

 خود کنترل و کردن خوددارىبه ارزشى آنها که است علت این به این و کنند تجاوز

 خود کارهاى با و گرفته تصمیم سریع که هستند باطراوت و کوشا هاییانسان اما دهندنمى

 .کنندمى خدمت دیگران به
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 ششمفصل 

 کالسیفعالیت 
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 (گودیناف) ن آدمک آزمو

 (سال 13تا  3از : سن اجرا) تست هوش 

 .آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است

ی یاین آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکا

نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار  در ایالت(1۹20)که در سال  است 42فلورانس گودیناف

 .در این زمینه کار کرده است43 در فرانسه نیز دکتر فای. کودك آنرا آزمایش نمود 

 :هدف

. مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودك است 

 و نیست مقدور دیگر هوشی های آزمون که بریم می کار به همچنین این آزمون را زمانی 

عالوه بر این ، .  برسیم نتیجه به کودك هوشی درجه درباره سریعتر چه هر خواهیم می

اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون 

 .می باشند

 :دستور اجرا

 می چه هر و یک آدم ترسیم کن :” به کودك گفته می شود. اجرای آزمون ساده است 

، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ”  بکِش خوب و زیبا آنرا نیتوا

 .ندارد

 :نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد

 کودك دراختیار روان و راحت خودکار یک یا برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه   -1

 .اجزاء را تشخیص داد با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و.  بگذاریم

                                                           
42 Florence Goodenough 
43 Fay 
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اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی الزم است که باید    -2

 .رعایت شود

 .باشد  21×  30کاغذ برای رسم نقاشی کودك باید حداقل    -3

 گذاری هنمر برای را کاملترین و بهترین اجازه بدهید کودك چند تصویر بکشد ، سپس    -4

 .کنید بانتخا

اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در  -5

 .کودك است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد

 :روش نمره گذاری

برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودك ترسیم شده باشد یک نمره : الف

 :شرح ذیل به. منظور فرمائید

 .سر وجود داشته باشد  -1

 .پا کشیده شده باشد  -2

 (یک یا هر دو دست.) دست کشیده شده باشد  -3

 . باشد شده بدن کشیده  -4

 .طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد -5

 .شانه ها کشیده شده باشد -6

 .بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند -۷

 .تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشندپاها به  - 8
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 .گردن کشیده شده باشد -۹

 .دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد -10

 .چشمها کشیده شده باشد -11

 .بینی کشیده شده باشد -12

 .دهان کشیده شده باشد -13

 .دو لب دیده شود -14

 .سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد -15

 (ترین مقدار مو )جزئی. موها کشیده شده باشد -16

 .موها کامل کشیده شده باشد -1۷

 .عالمتی از لباس کشیده شده باشد -18

 .دو قطعه لباس کشیده شده باشد -1۹

 .تمام بدن پوشیده از لباس باشد -20

، کاله ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و  )کراوات. چهار قطعه لباس مشخص باشد  -21

 (شلوار

 (مدرسه هم نمره می گیرد )یونیفورم. لباس رسمی یا یونیفورم باشد  -22

 (اثری از انگشت کافی است )هر. انگشتان کشیده شده باشد  -23

 .تعداد انگشتان درست باشد  -24

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 108 

 

 .شکل و قواره انگشتان درست باشد  -25

 .باشدشست متمایز  -26

 .(دست کشیده شده باشد )کف. دست متمایز ازانگشتان باز باشد -2۷

 .بازوها کشیده شده باشد  -28

 .زانو کشیده شده باشد  -2۹

 .تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد  -30

 .تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد -31

 .پاهای متناسب ، کشیده شده باشد -32

 .کف پا متناسب باشد -33

 .پاها متمایل به باال نباشند -34

 .دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند -35

 .پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد -36

 (نلرزیده باشد )دست. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد -3۷

 (دقیق باشد )نقاشی. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد -38

 (موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد) هماهنگی خطوط سر  -3۹

 .هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد  -40

 .هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد  -41
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 .هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد  -42

 .گوشها کشیده شده باشد  -43

 .تناسب گوشها حفظ شده باشد  -44

 .مردمک چشم کشیده شده باشد  -45

 .تناسب چشم حفظ شده باشد  -46

 .در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد -4۷

 .چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد  -48

 .برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد  -4۹

 (تنه و نیمرخ ناقص )یعنی. نیمرخ ناقص باشد  -50

 . نیمرخ باشد -51

:روش محاسبه   

 (بیشتر تجاوز نمی کند 51از  )مجموع. نمرات داده شده را باهم جمع کنید  .1

نمره خام ، تبدیل به سن عقلی ( 1جدول شماره ) ستفاده از جدول مخصوص با ا .2

 .زیر بهره هوشی کودك به دست می آید از رابطه می شود 

جدول ) باشد در جدول تبدیل نمرات ،  40اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال  .3

ج می باشد، استخرا 13نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودك را که (  1شماره 

که سن عقلی کودك )  13سپس ( نمره سن عقلی کودك است )این. می کنیم

سپس سن . (ماه دارد 12سال  )هر. ضرب می کنیم( ماه)  12را در عدد ( است

 3سال و  10اگر آزمودنی به عنوان مثال . تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم 

می کنیم ( ماه)  3وه بعال( ماه دارد 12 هر سال) 12را ضربدر  10ماه داشته باشد 
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حاصلضرب صورت و مخرج را بر . نمره بدست آمده سن تقویمی کودك می باشد

بدین . کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید 100هم تقسیم کرده وضربدر 

 :صورت

IQ = 13 x 12 x 100 = 126 

X 3 +12 10 

پیدا ( 2جدول شماره )  سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی  .4

 .گردد می مشخص کودك هوشی بهره،کنید

 جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی 

نمره 

 خام

سن 

 عقلی

نمره 

 خام

سن 

 عقلی

نمره 

 خام

سن 

 عقلی

نمره 

 خام

سن 

 عقلی

1 3-3 11 ۹-5 21 3-8 31 ۹-10 

2 6-3 12 0-6 22 6-8 32 0-11 

3 ۹-2 13 3-6 23 ۹-8 33 3-11 

4 0-4 14 6-6 24 0-۹ 34 6-11 

5 3-4 15 ۹-6 25 3-۹ 35 ۹-11 

6 6-4 16 0-۷ 26 6-۹ 36 0-12 

۷ ۹-4 1۷ 3-۷ 2۷ ۹-۹ 3۷ 3-12 

8 0-5 18 6-۷ 28 0-10 38 6-12 

۹ 3-5 1۹ ۹-۷ 2۹ 3-10 3۹ ۹-12 

10 6-5 20 0-8 30 6-10 40 -13 

باالتر از  51      

 سال 13
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 “ 2جدول شماره ” 

 معادل هوش طبقه بندی از لحاظ هوش 

 1۷0-18۹ نابغه

 150-16۹ تیز هوش

 130-14۹ پر هوش

 110-12۹ باهوش

 ۹0-10۹ متوسط

 80-8۹ مرزی

 ۷0-۷۹ مرزی ضعیف

 50-6۹ کودن

 25-4۹ کالیو

 0-25 کانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



    تفسیر نقاشیهنر 

 112 

 

 منابع
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