ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن
ﮐﻮدﮐﯽ در ﻋﻤﻖ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ روزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻧﭽﻨﺎن از آن دور اﻓﺘﺎده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
آن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﺟﻬﺎن ﭘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻫﻮش و ﺧﻮش ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذوق ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ای ﮐﺎش ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ .رﻧﮓ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ذﻫﻦ ﺑﭽﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺳﯿﻠﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﺮای درک رﻧﮓ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دﺳﺖ
در رﻧﮓ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ در و دﯾﻮار ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دم دﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ و
ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻟﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮزش ﮐﻮدک اﺳﺖ.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ از روی ﺧﻄﻮط و رﻧﮓ
ﭘﺮ رﻧﮓ و ﭘﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،رﻫﺎ ﺳﺎزی ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻟﺬت ﺑﺮدن اﺳﺖ.
ﭘﺎرﮔﯽ در ﺧﻄﻮط :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﯾﮕﺮ آزاری ،ﻋﺪم رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﺮون
ﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺮو ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﻣﻼﯾﻤﺖ ،ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺮدﯾﺪ و
ﺷﮑﺎﮐﯽ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ ﺧﻄﻮط :ﮐﻢ روﯾﯽ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،روان آزردﮔﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ و
درون ﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ :ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ ،ﻋﺼﺒﯽ ،روان آزردﮔﯽ ،ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ،
ﺗﺮس از ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻ :آرﻣﺎنﮔﺮا ،روﯾﺎ ﭘﺮداز ،ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی و ﺗﻔﮑﺮات ﻓﺎﻧﺘﺰی.

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﭗ :ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻃﻠﺐ ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ اﻗﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺣﯿﻪ راﺳﺖ :آﯾﻨﺪه ﮔﺮا ،اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻘﻠﯽ ،ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازه ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺻﻔﺤﻪ
اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ،ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﻮدﺧﻮاه ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﻧﻬﺎد )ﻟﺬت ﮔﺮا(.
اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزداری ﺗﻤﺎﯾﻼت ،در ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ،ﮐﻢ روﯾﯽ ،ﺗﺮس،
ﻫﯿﺠﺎن ﭘﺬﯾﺮی ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ،ﺗﺜﺒﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی.
ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ ،اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺧﺴﯿﺲ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دﺳﺖ و دل
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮاﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ و دارای ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺪه
آل.
ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ
از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه
از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ :ﺣﺮﮐﺖ واﭘﺲ روﻧﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ
ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺧﻂ اﺳﺘﻮار و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻤﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻘﻄﻊ :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺮدد و ﮐﻤﺎل ﺟﻮﯾﯽ
ﺧﻄﻮط ﻣﻮازی :ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ و زاوﯾﻪ دار :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎآراﻣﯽ.
ﺧﻄﻮط اﻧﺤﻨﺎدار :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻼﯾﻤﺖ و وﻓﺎداری
ﺧﻄﻮط راﺳﺖ :ﻧﺸﺎﻧﻪ آراﻣﺶ و وﻗﺎر ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ،ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻗﻀﺎوت رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ.
ﺧﻄﻮط ﺳﺮ ﺑﺎﻻ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﺎد.
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮدن و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﮑﺮر :ﻧﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺧﻮد ،اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و
ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه در ﺣﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺜﯿﻒ و در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﻘﻌﺪی )رﺷﺪ رواﻧﯽ
ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮوﯾﺪ( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺪام ﻫﺎ
ﺳﺮ :ﻣﻌﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ – ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮ زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻮدک ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻮرت :ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت را
از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻓﻘﻂ داﯾﺮه ﺻﻮرت را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻫﺎن و دﻧﺪان :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺶ و ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﭼﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم
ﻗﺪرت ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﭼﺸﻢﻫﺎ :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﮐﻮدک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺳﺘﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺣﺸﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭼﻮن ﭼﺸﻢﻫﺎ ارزش زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ.
دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ :در دوران اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯿﺮود .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﻌﯿﻒ و دروﻧﮕﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آدﻣﮏ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ :اﮔﺮ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻻﻏﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک از اﻧﺪام ﺧﻮد
ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﻻﻏﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺨﯿﻼت ﻫﻨﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب و روﯾﺎ ،در ژرﻓﺎی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد و ژرف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دروﻧﯽ ﻓﺮد را ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻟﻬﺮه ﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﻟﻬﺮه آور اﺳﺖ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮐﻮدک ﺧﯿﻠﯽ زود در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ و ﻧﻘﺎﺷﯽ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر او

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را در ﺗﺨﯿﻼﺗﺶ آزاد ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻟﺬت ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮای
او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر دروﻧﯽ اش
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ وﻟﯽ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻣﺎ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اوﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﻣﺪاد ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .او ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻃﺮاف او اﺷﯿﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ ﻟﺬت ﺗﻤﺎم ،ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻄﻮط
درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﺳﻨﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸ﻣﺎﻫﮕﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
دو اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ و دﯾﮕﺮی ﺧﻂ ﻧﮕﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
روﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﮐﻮدک ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او در دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط و داﯾﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ اﺳﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ
دوران ،دﯾﮕﺮ ﺧﻂ ﻧﮕﺎری ﮐﻮدک ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاد ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻂ ﻧﮕﺎره
ﻫﺎی او ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺷﻤﺎﯾﯽ از آدﻣﮏ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻮدک ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ،زﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺮﻧﺨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎه ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻮدک ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮ در اﻃﺮاف آن ﭼﻨﺪ ﺧﻂ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﺑﺪﻧﺶ در ذﻫﻦ دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارای ﯾﮏ ﺳﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﺳﺖ و از
اﯾﻦ رو ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای
ﺑﺎزو ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎ را در ﺑﺮ دارد و دارای ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک آدﻣﮏ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﯾﺎ درﮐﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺪن و
ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﺶ دارد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط آدﻣﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ آدﻣﮏ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺎزﮔﺎر

ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آدﻣﮏ در اﻧﺪازه ای ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد؛
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻢ ارزش ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .و ﯾﺎ اﮔﺮ آدﻣﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ
زودرﻧﺞ و ﺣﺴﺎس روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﻌﯿﻒ و درونﮔﺮا اﻏﻠﺐ ﺑﺮای آدﻣﮏ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ،ﮐﻪ آدﻣﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺧﺸﮏ و زاوﯾﻪ
دار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده
اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ،در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص دﺳﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ درﺟﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻮدک در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ در
ﮐﻨﺎرش راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ دارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﯿﺶ از او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ،در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺮش را
ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮد را دورﺗﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ در
ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺒﺖ واﻗﻌﯽ
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮐﻮدک را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺸﻖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮس و
دﻟﻬﺮه ﺑﺮ روی او ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا او اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدک ﺑﻪ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺪازهای ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﯾﮕﺮ
اﺷﺨﺎص و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آرزوی ﻧﺒﻮدن آن ﺷﺨﺺ را دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺮ
ﯾﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﺰاﺣﻢ از

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻮد را در دوران ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد در آن زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺰوی ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮوه و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاب و روﯾﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﻮاب و روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺒﺤﺮ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .زﯾﺮا از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن
آن ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد را در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺧﻮاب و روﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﻮاب و روﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮدک ﻗﻮی و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در آﻏﺎز ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی
را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای دﻟﺒﺎز و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ در و ﭘﻨﺠﺮه و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ از
ﮔﻞ و ﺣﯿﺎط را در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﮐﺎﻓﯽ دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﺪون در را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم وﺟﻮد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺎدی و ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر ﭘﺪری ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻊ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ای
ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮدک از
ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر او ﻋﻼﻗﻪ ای
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن در ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﮐﺸﯿﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ از ﮐﻞ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ از ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﺪ و او از ﻣﺎه و
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻟﮕﯿﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ او اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از درﺧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺒﺰه زار ﻫﺎ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ از درﺧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺸﻪ ،ﺗﻨﻪ و
ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .رﯾﺸﻪ ﻧﻤﺎد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﺮاﯾﺰ او
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻪ درﺧﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﮐﻮدک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻨﻪ ای
ﺑﻠﻨﺪ و اﺳﺘﻮار و ﻗﻄﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ،دارای ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک دﻟﺒﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ راﺑﻄﻪ دارد و اﮔﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی درﺧﺖ را

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دﯾﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎدی از ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ از
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ او و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزی و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﺎزی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻟﺬت و ﺳﻌﯽ در ﺗﻘﻠﯿﺪ واﻗﻌﯿﺎت اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮم ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﺎزی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ،ﺑﺪون ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﻌﺪاً ﺧﻂ
ﺧﻄﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﺗﺼﻮری داردو ﺗﺮﺳﯿﻢ در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻓﻀﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ آزﻣﻮن ﮔﻮدﯾﻨﺎف ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ادراﮐﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮدک و ﻇﺮﻓﯿﺖ درﮐﯽ دارد ﮐﻪ
ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺟﺎﮔﺬاری ،ﺑﻌﺪ ﺷﮑﻞ ،ﺳﭙﺲ ﻃﺮح و در آﺧﺮ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺧﻂ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧﻄﻮط ﺧﻤﯿﺪه ،ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ دارد .ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺮز ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :از  ۱۶ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم و ﻣﺤﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻂ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارد در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻠﻘﻪ ای ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﮐﻮدک راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﻮی و ﺑﯿﻀﻮی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﻣﻤﺘﺪ و

ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻮس ،اﺷﮑﺎل
زاوﯾﻪدار ،ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﻮدک در اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﯽ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﻮدک ﺧﻄﻮط ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه را ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎ و ﺟﻬﺖ رﻧﮓ
آﻣﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮدک در رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮدن ،ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﭻ ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎژه ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺳﻦ ۰ :ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت دﯾﺪاری ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪاد را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻧﻮزاد ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﯽ – ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻮدک ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻦ  ۱ﺗﺎ  ۲ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :در  ۱۳ﻣﺎﻫﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﻫﺎی ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺪاد ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ(
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻐﺰی ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮدک ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻫﺪﻓﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻦ ۲ :ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :داﯾﺮه ﻫﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ او ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
داﯾﺮه ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در داﯾﺮه ای ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻮدک ﺷﯽ را ﻣﺠﺴﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﺧﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﺑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﻧﻤﺎدی
رل ﻣﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺳﻦ ۴ :ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک ﯾﮏ ﻣﺪل ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﺴﺖ .اﻓﺮاد را از ﭘﺸﺖ
دﯾﻮار ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﯿﻨﯽ دارد.
اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﮔﺮا اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﻓﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮ درک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ( ﺧﻮد ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ .دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ )ﺧﻮدش ﻫﻤﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ( ﺗﺼﻮراﺗﺶ واﺿﺢ ﺑﻮده و
دارای ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی اﺳﺖ .در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد
در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ.
ﺳﻦ ۷ :ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﺪاری ،ذﻫﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮدک ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ،درﺑﺎره اﺷﯿﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .دﯾﮕﺮ درک آﻧﯽ
ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد) .درک ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ( اﺷﯿﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻦ ۱۲ :ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ :ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن ،ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮاردادی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻗﺎدر ﺑﻪ درک
ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﺷﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ذوق در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.

ﺳﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن را
ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﻨﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و اﺟﺰای آن اﺑﻌﺎد واﻗﻊ
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻞ از ﻃﻮل ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ
اﯾﺴﺘﺎده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ داﯾﺮه اوﻟﯿﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻓﺮاد ﺷﮑﺎک و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﭼﺸﻤﺎن و ﮐﺸﯿﺪن
ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درک اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻀﻮ دارد.
آراﯾﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﺧﺘﺮان در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺮان ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ درﻧﺪه و
وﺣﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ را در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭼﻬﺎرﺳﺎل
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۶ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮرد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص دارﻧﺪ.
ﮔﻮش :راﺟﻊ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻮدﮐﺎن

ﻋﺎدی ﺗﻤﯿﺰ داد .ﮔﻮش ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان ﮔﻮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و درک از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ آزادی و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت رﯾﺸﻪدار و ژرف ﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ
را ﻧﯿﺰ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ :ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺷﯿﻠﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ذاﺗﺎ ﻓﻌﺎل اﻧﺪ و ﺑﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺮژی
اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﮑﺎوی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ – ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻮگ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺼﺮی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﺳﺎﯾﻪ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺧﻂ ،ﻗﻮای
اﺟﺰای ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﭘﺎک ﺷﺪﮔﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺒﺎس و زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮد.
ﺧﻂ :ﺧﻂ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت وﺟﻮد ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﯿﺎن ﺷﮑﻞ از آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﺨﯿﻢ ،ﻧﺎزک ،ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ،ﺧﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻋﻤﻮدی ،اﻓﻘﯽ ،زاوﯾﻪ دار ،ﻣﺎرﭘﯿﭻ و ﻏﯿﺮه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاق ﯾﺎ ﻣﺎت و ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آن را دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،ﺑﻮاﻟﻬﻮﺳﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
راﺣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت را وﺳﯿﻊ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺎزﺗﺮ و

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺧﻄﻮط ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻌﻒ ﻋﺼﺐ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻄﻮط ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻤﻮدن و
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺧﻄﻮط راﺳﺖ و زاوﯾﻪ دار ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺎزک و ﺣﺮﮐﺎت
ﻣﻼﯾﻢ در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط راﺳﺖ و زاوﯾﻪ دار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺸﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮداﻧﻪ دارﻧﺪ و ﺧﻄﻮط ﻣﻘﻄﻖ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺰوا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻀﺎ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ آرام ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻮﺷﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درک ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﺎدر ﮐﺎﻏﺬ
دارد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﻏﺮاق آﻣﯿﺰی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮﺟﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻤﺮو ﻧﯿﺰ در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺤﺪود از ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﺎ
ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﮔﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل از ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪن آدﻣﮏ و ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮ و آﺳﻤﺎن و ﻧﻤﺎدی از ارزﺷﻬﺎی واﻻ اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮدک دﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻢ
و اﻧﺪوه و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺮﯾﻌﺎً
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻗﻔﺎع ﻋﻮاﻃﻒ و ارﻣﻨﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﮔﻮﺷﻪ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ارﺿﺎء و ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺎﺣﯿﻪ راﺳﺖ
ﻧﺎﺣﯿﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

در ﻋﻘﯿﺪه ﻣﮑﻬﺎور ﺟﺎ دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ﻧﻘﺎش ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻋﮑﺲ آن در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم
اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻘﺎش اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدن او اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻨﯿﺎدی ﺻﯿﺎﻧﺖ ذات و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ً در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺗﺮﺳﯿﻢ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ واﭘﺲ روﻧﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺤﻮه ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﻓﻀﺎ را
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن را ﺳﺮو ﺗﻪ ﯾﺎ واروﻧﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﻧﻘﺎﺷﯽ را از
ﭘﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون
وزن ﺑﻮده و در ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺸﯿﺪن
ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن
را ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻘﺎﺷﯽ ارﺗﺒﺎط داد .اﻣﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
داﻧﺪ.
اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه و ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن در ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎﻟﻐﯿﻨﯽ ﮐﻪ وا ﭘﺲ روی
رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻧﺴﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻃﻔﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ اﺛﺮ اﻻ
ﮐﻠﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدک آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻟﺤﺎظ
ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اش ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻣﺜﻼ
ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ اش از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﻤﺎت ،ﺣﺎﻻت روﺣﯽ ،ﻏﻢ ﻫﺎ و ﺷﺎدی ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ وﺟﻮد دارد و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ در
آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ زودی از آن ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎ و دﻟﻬﺮه ﻫﺎی دروﻧﯽ اش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﻟﻬﺮه آور اﺳﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن از ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﮐﻮدک از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ آزاداﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺮون ﻓﮑﻨﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ )ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻂ و رﻧﮓ(
ﺧﻂ
ﺣﺮﮐﺎت و ﺧﻂ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ ،ﺧﻄﻮط ﺑﺎز و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و راﺣﺘﯽ اﺳﺖ و
ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺧﻄﻮط ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻂ ،ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻤﻮدن و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺿﻌﻒ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ از ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی زﯾﺎد و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻮش و ﺧﺮوش و ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﯿﺮوی دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر وﺟﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ دور ﭼﯿﺰی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﺷﻤﻨﯽ ،ﻓﺸﺎر و اﻏﻠﺐ
دﻟﻮاﭘﺴﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻄﻮط آرام و روان و دارای ارزش زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻖ آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻂ ﺧﻮردن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺮس ﮐﻮدک از اﺷﯿﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮدن ﺳﻌﯽ در ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن
آن دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری
ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﺎدر ﮐﺎﻏﺬ دارﻧﺪ،
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭼﭗ دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺮ ﺧﻮد
و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی دارﻧﺪ.
رﻧﮓ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارﻧﺪ از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدک ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻼء ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﭘﻨﺞ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ از ﯾﮏ
ﯾﺎ دو رﻧﮓ.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ

ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ  ۱۱و  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺬوب ﻧﺸﺎن دادن دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻇﻬﺎر وﺟﻮد و ﯾﺎ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد
ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﺷﯿﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯽ
ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدک وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دﻧﯿﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﮔﺎه اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ دروﻧﯽ
و ذﻫﻨﯽ ﭼﻨﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻟﯽ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻄﻮط
ﺻﻮرت ﺧﻮد را در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪه و ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮون ﻓﮑﻦ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ زﺑﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ورای ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﻫﺎی درازی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻄﻮط ،ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮدک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ را ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﭼﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .درک و ﻓﻬﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ .آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺧﺸﮏ و
ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﻮدک از او
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن درﺧﺖ ،ﺣﯿﻮان ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮدش و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ

ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش اﺳﺖ و ﯾﺎ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ روﯾﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻮدک دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
آن ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﮐﺎت در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺮف ﻫﻮش ﮐﻮدک اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﮑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد دارای ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺻﺎف و ﺧﺸﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺰون ،وﺿﻌﯿﺖ آدﻣﮏ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً دﻗﯿﻖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﮐﺎﻣﻼ ً رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺨﯿﻼت ﭘﺮﺣﺎﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آدﻣﮏ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ زﻧﺪه و ﺷﺎد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

