
تفسير نقاشی کودکان



؟استنقاشي يك زبان •



.نقاشي زباني است براي ھمه آدمھا و به سواد مربوط نيست به فھم ھامربوط است•

.نقاشي واسطه ساده است براي تفھيم مفاھيم به شاگرد      *

.نقاشي واسط اي براي تفھيم وظائف شخصي و تربيتي كودك است      *

.نقاشي يك گفتگوي دو طرفه است گفتگوي مربي با بچه و درد دل بچه با مربي      *

نقاشي مي تواند در مھارت كمك كند ولي عامل اصلي نمي تواند باشد      *

نقاشي به عنوان بھترين وسيله تربيتي و به عنوان يك زبان و يك وسيله مكالمه با فرزند به نحو آزاد مي باشد      *

تواند مقدار زيادي از مھارت را ارائه بدھد   نقاشي متحرك مي      *

نقاشي در درجه دوم بعد از نمايش امور تربيتي را متواند بفھمد      *

نقاشي به اندازه تئاتر در قسمت تربيتي قوت ندارد      *

شجاع بودن مھربان بودن عاطفه داشتن پركار بودن قوت بدني داشتن ھمه اينھا ارزش است و تفھيم اين ھا از       *
موضوعات نقاشي است

عالمت ھاي مورد مصرف نقاشي ھمه ديدني است و گونه اي است كه ھر كس چشم و توجه اين ھا را داشته از       *
در آنجا مسئله فرھنگ است.اين بخش حركت كرده وبه سمت انگيزه به سمت عاطفه به سمت خلق ھا به سمت فھم ھا 



نقاشی يکی از رشته ھای اصلی ھنرھای تجسمی است •
قدمت آن شش برابر زبان نوشتاری است

اولين نقاشی ھای يافت شده در غارھا نشان آن است که •
انسان ھای اوليه با کشيدن نقش حيوانات



نقاشی چيست؟•

 بر رنگ آن طی که است فرايندی نگارگری يا نقاشی
 واثری ميکند نقش ايجاد بوم يا کاغذ مانند سطح يک  روی
)وبستر لغتنامه( .ميشود خلق

 و رنگ – شکل – خط :از عبارتند زبان اين اصلی عناصر•
 زبان اين برای عنصر بھترين رنگ ميان اين در که بافت
آيد می حساب به
 بصری زبان يک و است عواطف و ھا ايده بيان ھنر نقاشی
.است



نقاشی ھنر بيان  ايده ھا و عواطف است ، با آفرينش کيفيت ھای زيبا •
عناصر اساسی اين . شناختی معين، در يک زبان بصری دو بعدی

رنگ مھم . خط، شکل ، رنگ، رنگ سايه و بافت : زبان عبارتند از 
با کار بست اين عناصر . ترين عنصر زبان نقاشی  به شمار می آيد 

از را ھای مختلف می توان احساس حجم ، فضا ، نور و حرکت را بر 
.ايجاد کرد) بوم، تخته يا ديوار و غيره( روی سطحی تخت 

.  چگونگی ترکيب اين عناصر در اساس، موجد کيفيت بيان ھنری است•
خواه باز نمايی پديده ايی واقعی يا فوق  -بنابر اين ، ھر اثر نقاشی

طبيعی باشد، خواه تجسم موضوعی روايی و يا نمايش روايط بصری 
بر يک الگو يا طرح بيانگر و داللت کننده استوار  -کامال انتزاعی

.است 
ھنر نقاشی  از دير باز وظايفی چون روايت، توصيف، مستند نگاری، •

داستان پردازی و تبليغ را بر عھد داشت ، ولی از اواخر سده نوزدھم 
به ھر .  با وانھادن اين وظائف  به خلوص و استقالل بيانی دست يافت

حال ھنرمند نقاش  پيام بصری خود را بر خسب کيفيت ھای  حسی ، 
امکانات بيانی و محدوديت ھای قالب ، اسلوب و  وسيله  کارش ابالغ  

..تنوع سبک ھای نقاشی نيز نتيجه تاثير ھمين عوامل است. می کند





تاريچه نقاشی

قدمت ھنر نقاشی و کنده کاری بر بدنه غار و صخره بيش •
از بيست ھزار سال قبل از ميالد



رئاليسميا  واقع گرايی
• در ھنرھای تصويری، نمايش چيزھا به شکلی است  رئاليسميا  واقع گرايی

اين . که در زندگی روزانه ھستند، بدون ھرگونه آرايش يا تعبير افزون
واژه ھمچنين برای شرح کارھای ھنری که برای آشکارکردن راستی، 
.چيزھايی چون زشتی و پستی را تاييد کرده اند نيز به کار می رود



)امپرسيونيسم( دريافتگری
نشان دادن دريافت و برداشت مستقيم ھنرمند از ديده ھای زودگذر با به کار بردن رنگ ھای •

در اين روش اصول مکتبی . تجزيه شده و تابناک برای نمايش لرزش ھای نور خورشيد
فنی و ترکيب بندی متعادل و ) پرسپکتيو(طراحی دقيق و سايه روشن کاری و  ژرفا نگری 

معمارانه رعايت نمی شود



)اکسپرسيونيسم( ھيجان نمايی 
• نوعی اغراق در رنگھا و شکلھاست، شيوه ای عاری از طبيعت 
گرايی که حاالت عاطفی را ھرچه روشنتر و صريح تر بيان نمايد



) آبستره(نقاشی انتزاعی  

 و نيست شناسايی قابل آن در جھان در طبيعی شکل يا صورت ھيچ•
 خود مفاھيم بيان برای طبيعی غير و تمثيلی فرم ھای و رنگ از فقط
می گيرد بھره



عامل دگرگون کننده نقاشی چه بود؟
خود انسان ھای غار نشين؟



مشکالت روحی ھنر مندان دوران ھای ھنری ؟



 مستقل نقاشی وقايع  و ھا رويداد ، ھا صورت تصوير ، مناظر آنی ثبت و عکاسی دوربين ظھور با
 باز را خود اصلی مفھومه  توانست نقاشی و  شد خارج  نقاشی  عھده از  روايات و معنای بار و شد
. يابد

 دارد ادامه  امروز  تا ماجرا اين و  داند ادامه خود رسالت به ،  ماندند باقی ھا نشانه و ھا نماد تنھا



نماد ھا و نشانه ھا
به سادگی چيزی است که بتوان آن را به جای چيزی ديگر به : نماد•

)فرھنگ انگليسی اکسفورد(. کار برد  که يا نشانه آن است يا بر آن داللت دارد



نماد ھای اصلی

اشکال      •

جانوران•

زمين و آسمان•

بدن و جامه آدمی•

گياھان•



شکل ھا

کامل تريت شکل ھندسی،نماد آسمان ، ابديت وبی : دايره•
.  کرانگی و در شکل نمی دايره نماد آغاز و پايان است



در ھند و يونان مثلثی که زاس آن باال باشد نماد : مثلث•
در نماد . مردو با راس پايين ، نماد زن ناميده می شوند

.شناسی عمومی نشان تھديد و آسيب است



.نماد ثبات و پايداری، نماد زمين و نماد مادر است: چھارگوش•



جانوران
مھاجرت پرندگان  و ديگر جانداران، اصوات و حرکات و حالت ھای •

آنھا و نمود اينھا با روند و حوادث طبيعی، مھم و دارای نيرويی 
اسرار آميز پنداشته می شده از اين رو نمادھای جانوران به نماد ھای 

.مھمی بدل شدند که تا امروز از اھميت آنھا کاسته نشده



زمين و آسمان
زمين و آسمان بستر بسياری از نماد ھاست و بسياری از اساطير را •

ھر آنچه در اين دو بستر وجود يا حضوردارند به . نيز شامل می شوند
بسياری  از آنھا  که . دو شکل نرينه يا مادينه طبقه بندی می شوند 

روی زمين به سر می برند مادينه و و بسياری ديگر که از آسمان می 
.آيند يا در آن سيال اند نرينه به حساب می آيد

تنھا در . نماد مردانگی، گرما، باروری و قدرت: خورشيد•
اساطير ژاپن نماد مادينگی است



الھه و الھه ھای وابسته به او، ھميشه به ماه مربوط بودند، -مادر:ماه
زيرا مراحل ماه با دوره عادات ماھانه زنان مصادف می شده

عنصر نخستين که ھمه چيز از آن آفريده شده، بنابر اين يک نماد :آب
.باستانی برای زھدان و باروری و ھمچنين نماد تطھير و نوزايی است



و نمادی کامال ) آسايش( نماد وفور، بارور سازی، آسودگی :ابر•
.مردانه است

نماد استحکام، تکيه گاه ، پناه گاه و آشيانه خورشيد و ماه ودر :کوه•
.  کل، نماد تقدس است



بدن و جامه آدمی

پس از جھان پيرامون، ناشناخته ترين جا، جھان بدن انسان است و •
ھر يک از اعضا و جوارح معانی و رموز بسياری را در بر دارد 
که گاه با البسه و تزئينات يا به شکوه آنھا می افزايند و يا به رمزی 

.  شدن آن



تفسير نقاشی 
ھنر نقاشی از ابتدا بار روايی را بر عھده داشته و به بيان 
مفاھيم  کلی ، اسطوره ای ، تاريخی ، مذھبی و يا زندگی 

ازدير باز ھنرمندان يا از قصد و يا . روزمره پرداخته است 
ناخودآگاه مفاھيم کلی يا جزئی را در اثر ھای ھنری خود به 
جا گذاشته و يا پس از اعصار و زمان ھای بسيار از اين اثر 
ھا بيرون آورده شده و با تفسير و تاويل برای ما روشن شده 

است 



تفسير نقاشی افرينش آدم ، اثرميکالنژ قرن شانزدھم ميالدیَ 

انسان زنده است و 
.  چشمان او باز است

در    اما گستاخانه
برابر خالق خود 

.لميده است

خداوند می خواھد به 
او عقل ببخشد 

حوا که از ترس آدم 
بی عقل در پشت 
خداوند پنھان شده 

او در حال . است 
راندن خدا به سوی 

اوست ! …آدم است
که خدواند را تھيج 
می کند تا تغييری 
در مخلوق خود بدھد

پوشش قرمز رنگی که دور تا 
دور خدا را فرا گرفته نظر 

در تصاوير زير . ديگری دارم
می بينيد که اين شکل کلی مغز 
است و نه رحم زن قرمز را 
ميتوان در اينجا به عنوان 

فداکاری . فدارکاری تفسير کرد
حوا برای عاشق کردن انسان 
و سبز نيز که در پی آن می 
آيد نماد باروری و تالشی 
.برای بقای نسل آدميان است

حوايی که حاضر است رنج 
زايمان را بر عھده بگيرد تا 
نسل اين آدم مغرور و بيخيال 
باقی بماند

در مقابل انسان ،در 
پوششی سبز که نماد 
رشد و باالندگی است 

لميده، و درست 
باالی سر آدم سينه 

زنانه به چشم 
ميخورد  که خاکی 
بدان انسان و در 

مقابل الھی بدان عقل 
را ميتوان از آن 
برداشت کرد 



تفسير نقاشی گرونيکا، اثر پابلو پيکاسو قرن بيستم ميالدی

جھانی کامال ملتھب بود و تمام کشورھا در حال تجھيز فضای  1937در سال •
دولت فرانسه به منظور بودند  -جنگ جھانی دوم  -احتمالینيروھای خود برای جنگ 

ترتيب داد که قرار بود زير » پيشرفت و صلح«نمايشگاھی با عنوان فضا، آرام کردن 
دولت اسپانيا که در آن زمان جمھوری بود از پيکاسو .برج ايفل برگزار شود

ھمزمان در آن دوره ژنرال .درخواست کرد تا برای اين نمايشگاه اثری آماده کند
فرانکو در اسپانيا با ھدايت نيروھای ياغی عليه جمھوری اسپانيا جنگ داخلی به راه 
انداخت و از دولت آلمان خواست تا شھر کوچک گرنيکا را در شمال اسپانيا بمباران 

و ) با ھواپيما(بر آن بمب ريختند    آلمان ھا با وجود بی دفاع بودن شھر پی در پی. کند
.نفر کشته و ھزاران نفر زخمی شدند 1600

اشاره ( با وجود اسم خاصی که تابلو دارد . گرنيکا را مھمترين تابلوی پيکاسو می دانند
خيلی . بيان کننده مصائبی است که در ھمه جنگ ھا رخ می دھد) به شھری خاص

کسانی که بيشترين آسيب را . واضح است که تاکيد نقاش بر روی زنان و کودکان است
.در آن داشته باشند   از جنگ ھا می بينند بدون اينکه نقشی



برھنه که کودک مرده    برای زنی
ی خود را در آغوش گرفته و ما 

را به ياد عيسی و مادرش می 
گاوی که در پشت او قرار .اندازد

دارد نماد ملی اسپانياست اما خود 
گاو نماد ظلم   پيکاسو گفته است

و اسب نماد مردم است

چراغی که به .برای بازو جھنماد چشم و فانوس در کنار ھم است
حالتی بی تفاوت . چشم شبيه است و فقط رو به پايين نور می دھد

تحت پوشش خود را تحت تاثير قرار    دارد و نور آن فقط منطقه
.در مقابل فانوس حالتی غم انگيز دارد و بی تاثير در روشنايی. داده

چشم به معنای علم مطلق و معرفت و حفاظت است و در عين حال 
وقتی نور ان در اين تابلو فقط در يک جھت پخش شده به معنای 

نماد دستيابی به جھان ماورا است و از طرف . محدوديت ديد است
و فانوس )غول يک چشم (ديگر يک چشم به تنھايی نماد شر است 

زندگی و نور خدايی است ار   معنای  نيز به

شمشير نيز نماد 
حفاظت و اقتدار 
است که در اين 
تابلو شکسته به 

معنای  شکست  
نيروی محافظ و  

.امنيت است
پيکاسو با وچود 
ديد تيره ای که 

گلی را از  دارد 
شمشير شکسته 
روييده  را نشان 
از اميد و رويش 

دوباره  آورده 
است 



روانشناسی ھنر
ھنر رابطه بسيار نزدکی با روح و روان انسان ھای دارد اين تأثير و رابطه تا بدانجا پيش رفته است 

که شاخه ايی در باب رشته ھای ادراکی خلق شده است با عنوان روانشناسی ھنر  که از فھم و 
به صورت خاص، روانشناسی ھنر به روانشناسی . مشخصات ھنر و توليد آن سخن می گويد

روانشناسی ساختاری بيشتر به ويژگيھای ذھن ھنگام توليد يا . ساختاری و محيطی تقسيم می شود
ارتباط با کار ھنری اشاره می کنند، در حالی که روانشناسی محيطی به شرايط محيطی می انديشد که 

 .بر روان ھنرمند اثر می گذارند يا ھنرمند بر اين شرايط تأثير می گذارد

.  روانشناسی ھنر به روانشناسی ساختاری و محيطی تقسيم می شود•

به ويژگيھای ذھن ھنگام توليد يا ارتباط با کار ھنری اشاره می کنند: روانشناسی ساختاری •

به شرايط محيطی می انديشد که بر روان ھنرمند اثر می گذارند يا ھنرمند :روانشناسی محيطی •
   .بر اين شرايط تأثير می گذارد

توليد ھنری فعاليتی معنادار است و با آن می توان خالقيت انسانی 
تئودور ليپز .را درک نمود



کودکان، روانشناسی و نقاشی

ژان ژاک روسو
1778-1712

يوھان ھانريش پستالزی
1828-1746

جان راسکين
1900-1812

ھربرت اسپنسر
1903-1820

روسو برای اولين بار در 
کتاب اميل به شکلی 

سيستماتيک نشان داد که 
ميتوان کودکان را تربيت 

کرد و بار آورد 

پستالوزی معتقد بود که مشاھده و 
کار بردن بايد اساس آموزش  به

قرار گيرد و آموزش بايد از روی 
، .رشد کودک تنظيم شود

شخصيت شاگرد را محترم شمارد  
و رابطه شاگرد و معلم بايد 

براساس مھر و محبت استوار 
باشدھدف عمده تعليمات ابتدايى، 
توسعه دادن نيروی فکری طفل 
.  است نه آموختن علم و ھنر به او

جان راسکين اولين بار به 
مفاھيم نقاشی و نقاشی 

کودکان و آموزش ان پی 
برد و به ان توجه نمود 

اسپنسر در نظريه روانشناسی خود 
برخی از رفتار ھای کودکان مانند 

-نقاشی–بازی و فعاليت ھای خالقه 
ناشی از آزاد شدن انرژی اضافه 

منحصر به کودکان دانست 



فرانتس سيزک
1946-1865

بنيان گزار ھنر کودک

سيزک دريافت  که  
در آموزش ھنر به 

کودکان ، انقالبی  در 
تعليم و تربيت مدرن 

از اين . نھفته است
رو  در آغاز قرن 

بيستم معلمان ھنر اين 
واقعيت را درک 

کردند که اگر روش 
ھای خشن و روح 
فرسای سنتی را به 

کناری نھند به مراتب 
بيشتر از سابق 

توانند از کار  می
کودکان نتايج شايسته 

.بدست آورند



ھرمان رورشاخ و تست لکه ھا
آزمون رورشاخ يك آزمون 
فرافكنی متشكل از ده لكه ی 
جوھر به اشكال متقارن است 

كه در آنھا از آزمودنی 
خواسته می شود به آزمايش 

كننده توضيح دھد كه لكه ھا او 
را به ياد چه چيزھای می 

ھدف كلی آزمون ، . اندازند
سنجش ساختار شخصيتی 

مراجع با تاكيد بر شيوه ھای 
ناھشيار وی در پاسخ دادن به 

آن است

فرضيه ی اصلی رورشاخ 
آن است كه محرك 
محيطی به وسيله ی 
نيازھا، انگيزھا، 

»  آمايه ھای«تعارضھا، و
مفھومی شخص سازمان 

اين نياز به . داده می شوند
سازمان دادن ھنگامی كه 
آزمودنيھا با محركھای 

مبھم مانند لكه ھای جوھر 
روبرو می شوند،اغراق 
آميزتر، گسترده تر و 

بنابرين، . بارزتر است
آنھا بايد تصورھا، افكار، 
و روابط درونی خود را 
بيرون بكشند تا بتوانند 
اين چنين شد که راه . پاسخی را به وجود آورند

برای تفسير نقاشی 
کودکان ھموار  گرديد 



پژوھش ھای تجربی در 
زمينه کودک و روانشناسی 

دانش رفتار +کودک
شناسی

روانشناسی 
سنجشی ++

رشد  و پرورش سيستم عصبی 
مرکزی

تغيير نگرش در جھان گوناگون 
رفتار کودک

رفتارھای گوناگون  کودک در 
چه غريضی و چه دوران ھای پرورش

اکتسابی
رشد نظام ھای   

تحوالت  +مغزی 
ارثی



فرايند منطق و ادراک کودک به 
طور دقيق ناشی از حرکاتی است که 
در اطراف کودک وجود دارد و با 
تغيير آن می توان اين فرايند را کند 

يا تندتر نمود

ژان پيازه
1980-1886



از اين زمان 
پرورش نظام 

عصبی و سيستم 
عضالنی  به او 

امکان ميدھد که در 
محيط  پيرامون 

خود سياحت کند ، 
آن را تغيير دھد  و 
.بر آن تاثيربگذارد 



اين عمل کودک با 
گرفتن بعضی از 

واقيعت ھا پيرامون 
خود و نيز بر اثر 

تجربه و ديدن خطا ھا 
به او امکان پيشرفت 
می دھد تا به سطحی 
پيچيده  تری از تجزيه 

و تحليل برسد  





ھری ھارلو
1981-1905

در اين مرحله، بازی وسيله 
اصلی سياحت، خود آگاھی و 
به گذشته نگريستن می شود و 

پس از آن بازی مھم ترين 
وسيله تکامل فکری و 

ارتباطی کودک با دنيای آدم 
.بزرگ  می شود







يکی از اشکال و يکی از مراحل 
بازی به شکل تکامل يافته و خالق تر 
ترسيم، خط خطی و اصوال ھر نوع 

فعاليت بدوی ھنری است

کودک امکان بيان و 
ابراز حاالت 

پيچيدھروحی  را فراھم 
می بيند، مسايل و 

مشکالت را با دنيای آدم 
بزرگ ھا مطرح می  و 

سازد



 که است دليل ھمين به
 نقاشی و نمايشی و بازی
 تحول نشانه عنوان به

 وسيله و  سبب و کودک
 ادراک. اوست تکامل
 ،خالقيت تخيالت ،حافظه

 عضالت نيروی ، ھا
 ھا فعاليت اين تاثير تحت
 برای و ميگيرد قرار
  امکانات شناسايی کودک

  فراھم را اعمال کنترل و
  سازد می



نقاشی مانند خواب و رويا 
به کودک امکان می دھد تا 
اطالعات و اعمالی را که 

کسب کرده از ھم جدا سازد 
ودوباره آنھا را تنظيم کند 

کودک با نقاشی مانند 
رويا خود را از 

ممنوعيت ھارھا می 
سازد و از 

مسايل،کشفيات و دلھره 
ھايش در حالتی نا خود 
آگاه  با ما سخن می 

گويد

آنا اوليوريو فراری



خط خطی : نقاشی کودک
خطوط معنا +ساده -کردن

رعايت +دار
پرسپکتيو

+
ترسيم بر 

اساس شالوده 
منطقی



ويکتور لوينفلد

سال 4تا  2) بيان شخصی(مرحله خط خطی

سال 7تا  4) تالش اوليه برای بازنمود ھا(مرحله قبل از طرح

سال 9تا  7) دستيابی به مفھوم(مرحله شماتيک

سال 11تا  9مرحله آغاز واقع گرايَی 

سال 13تا  11) شبيه به واقعيت( مرحله استدالل



فلورانس گوديناف

خطوطی به جلو و عقب می کشد:ماھگی 12

نقطه نقطه می کند: ماھگی 15
به خودی خود خط خطی می کند:ماھگی 18
خطوط عمودی را تقليد می کند: سالگی 2

خطوط حلقوی،افقی عمودی می کشد:سالگی 2/5
مداد را به راحتی می گيرد و به روانی خط می کشد:سالگی3
به شکل ناقص عضو (آدم را با دو عضو می کشد:سالگی4

)اضافه می کند
مربع می کشد: سالگی 4/5

مثلث می کشد و آدم را با گردن ترسيم می کند:سالگی5
شکل آدم را دو بعدی می کشد:سالگی6
اعضای داخلی را می کشد:سالگی 9تا 8

سالگی به بعد به تزئينات ، ماشين ، ھواپيما و ديگر  12از 
جزئيات بيشتر دقت می کند

سير کلی 
نقاشی



خط خی

خط خطی با 
کنترل 

انعکاسی از ،خط خطی 
خطوط خميده، عمودی يا 

عموماً کودک به . افقی دارد
.مرز کاغذ توجھی ندارد

سالگی به بعد شروع می  2از 
شود که شامل کشيدن قوس، 
اشکال زاويه دار، خطوط 

نقطه گذاری يا ترکيباتی . مستقيم
در اين مرحله . از آنھا ميباشد

کودک در اندازه ھا تغيير 
می دھد، اعضای داخی يک 

شیء را می کشد، ترسيمی که 
کودک در اين مرحله بشکل 
بسته می کشد نماينده انسان است



خط خطی و دقت

آغاز دقت در ترسيم

کودک خطوط کشيده شده را نامگذاری 
می کند، ممکن است حروف الفبا را 
بنويسيد يا از ديگران بخواھند برايش 

استفاده از رنگھا و جھت . بنويسند
رنگ آميزی در اين مرحله رشد 

کودک در رنگ آميزی بيش از . می کند
در ابتدای . يک رنگ استفاده می کند

خط خطی کردن، کودکان اين کار را 
توسط باال بردن بازو انجام می دھد و 
بعد با پيشرفت بيشتر با چرخش مچ 
.خط می کشد و شکل سازی می کند

کودک شروع به عمل به صورت 
زبان و ساير . نمادی می کند

ارتباط ھای نمادی رل مھمی را در 
برخورد . اين مرحله به عھده دارند

کودک با مسائل بسيار زياد بر پايه 
تظاھر . خود محوری می باشد

می کند که بازی را به صورت 
.حقيقت می پذيرد



مرحله قبل از 
شماتيک

فرم آدم

فيگور آدم



مرحله آغاز واقع گرايی

درک  درست جزئيات و 
اعضا بدن

درک اشکال ھندسی



اغراق آميز شدن مفاھيم و 
نمود ھا

درک خطوط زمينه و 
رعايت آن



بکار گيری از خطوط متعدد زمينه

درک و استفاده از پرسپکتيو



آغاز واقع گرايی

مرحله شبھه واقعی



نماد ھا و نشانه ھا
نماد گذشته ، مھم بودن گذشته، ماندن در سمت چپ:تراز ترسيم ھا 

دل بستگی به مادر. گذشته و کودکی

.  نماد آينده،تحول يافتگی رشد عقلیسمت راست
دلبستگی به پدر

کشاننده ھای نا ھوشيار،غرايز باال،تمايالت پايين صفحه
مسايل عاطفی. جنسی

نماد ارزش ھای برتر،دنيای خيالی،خيال باالی صفحه
پردازی

در افراد چپ دست سمت چپ و راست معکوس می شود:نکته



خطوط ترسيم
پرخاشگری:خطوط پر رنگ و زخيم

نيروی زياد، سائق ھا باالست:خطوط پر رنگ و نقاشی بزرگ

:خطوط پر رنگ و نقاشی کوچک

:خطوط کم رنگ 

نيروی زياد اما در درون مانده

پايين صفحه نشانه حساسيت،کم رويی،فقدان اعتماد به نفس

نشانه اعتماد به نفس و استواری:خطوط استوار و مستقيم

نشانه تاثير پذيری، مردد بودن در عين حال کمال گرايی:خطوط منقطع

مردانه. چابکی، خشم،نا آرام :خطوط شکسته و زاويه دار
زنانگی. خوددوستداری،تبعيت جويی:خطوط انحنادار



بيرون گرايی، مھربانی،دست و دل بازيدوستی ھای بسيار و کم عمق:خطوط وسيع و گسترده

دوستان کم و عميق. نشانه وقفه درونی، درون نگری،کم حرف ،تو دار:خطوط کوچک

ھنرمند. نشانه کم رويی مرضی،روان آزردگی، ظرافت:خطوط کمرنگ افراطی

شادی ، انرژی، احساسات حاد و قوی:خطوط سرباال

نشانه بدبينی، افسردگی، خستگی:خطوط سرپايين

اگر از پاک کن و . رفتار قالبی و تثبيت شدن در يک مرحله:خطوط و اشکال قرينه
خط کش ھم در اينجا زياد استفاده شد باشد نشانه وسواس 

.است



محتوای نقاشی

:خانه 

فکر و تخيل ،جنبه ھای اجتماعی:بام خانه
معرف من ِ کودک:بدنه اصلی خانه

کمتر کشيده کی شود،قلمرو : زير زمين
پنھانی،ارزشھای ناھشيار بسيار

راه ورود به خانه، شيوه ارتباطی فرد با اطرافيان،:درب خانه

اگر بيش از يک در کشيده بشود نشان از ميل گسترده در :نکته
ايجاد ارتباط، رفت و امد زياد در خانه

.کودک زندگی را چگونه می بيند، با چه چشمی به دنبا نگاه می کند:پنجره



پنجره بزرگ نماد دريافت پذيری، کيل به تقسيم ،نياز به ارتباط :نکته
و پنجره بسته بدون درز يا سياه نماد اضطراب افسردگی است 
  

در نقاشی پسران معنای احليلی دارد. نماد ارتباط با بيرون از خانه :لوله بخاری

انعکاس وضع روانی کودک در خانه : دود

:نکته
جھت حرکت دود در نقاشی اگر به باال باشد نماد قدرت تخيل باال و 
تفکر است، اگر به سمت چپ باشد،وا پس روی و اگر مخدوش باشد 
.نشان از تنش و نگرانی و دل مشغولی  و جو تشنج در خانه است

نشان پيشرفت و اعتماد به نفس است:پله

راه نماد جريان زندگی کودک است، ھر گونه تزئينات يا موانع نشان :راه
از آرامش يا عدم آن را در بر دارد



نماد مادر،عطوفت و تغذيه:کوه

در صورت ترسيم کوه به شکلی بزرگ تھديد کننده نوک تيز يا دندانه :نکته
دار، نشان از مشکالت با مادر است و يا ترسيم کوه با سبزه و درخت 

.و گل رابطه عاشقانه با مادر است

.قدرت زنانه،سرچشمه حيات:آب

آب اگر به شکل دريا و اقيانوس باشد نشانه نياز به حمايت مادر  :نکته

نماد مادر، اگر سياه باشد نماد ترس از بيرون ريزی ھيجانی مادر :ابر
است ، اگر ابر ھا در ھم فشرده و متراکم ، نماد مادر مداخله گر 
.است و اگر ابر زيبا و با شکوه باشد نشان از مادری خوب  دارد

در نقاشی  . نماد زنانگی،نشان دھنده شب، تاريکی، رويا  :ماه
.دختران نشان از پذيرش ھويت زنانه است



نماد اقتدار پدر،نماد اميد،ھوشياری و آينده است:خورشيد

 است،خورشيد کودک پدردرزندگی ازاھميت نشان نورانی خورشيد:نکته
 پدر حذف به کودک تمايل از مشان نارنجی يا قرمز تيره،
 در خورشيد ، پدر با کودک ضعيف ارتباط نشان نصفه خورشيد.است
 ترسيم .است پدر از کودک ترس از نشان دست، دور در يا افق

 .است پدر بجای مادر اقتدار از نشان چپ سمت در خورشيد

:مار
 ذھنی مشغوليت از نشان آن ترسيم دارد، احليل معنای
 آن اھميت يا آن ترسيم عدم و است باره اين در کودک
.است ميان در کاری پنھان يا و  نشده بارز

.نشان از سر زندگی ، شوق و امکان ابراز شادی در کودک است:گل و سبزه



.ارتباط با مادر ولی در موقعيت کلی نماد خود شخص است -نماد مادر:درخت

درخت
تفکر و تعقل و نشان دھنده مسائل اجتماعی و ارتباطی کودککننده تداعی :شاخه

نشان دھنده من شخص،توانايی فرد:تنه

نياز به امنيت، نياز به توجه والدين:ريشه 
نشان دھنده عشق به مادر ، انتظار برای دريافت پاداش: ميوه



)شاخص ھای گوديناف(بدن و لباس 

قدرت کنندگی، اعتماد به نفس: دست
بی قدرتی يا باز دارندگی در کار=اگر خشک برسيم شود:نکته

پرخاشگری=اگردست ھا پھن ترسيم شوند      
ناتوانی، ضعف و اجساس گناه ناشی از پرخاشگری=اگربازو حذف شود      
عدم اعتماد به نفس و ميل به =اگرانگشتان يا کف دست مبھم ترسيم شود      

.پرخاشگری                                                        
ثبات، استواری، امنيت،تعادل: پا

ھر گونه اشکال درترسيم آن نشان از عدم امنيت   : نکته
گرايش به پرخاشگری= اگرپاھا را غير متعارف قوی ترسيم کند       
صدمه زدن، تالفی= باشد-مثل ھشت-اگرپاھا از ھم فاصله داشته        
بکنم، نکنم، خوبه، بده -عدم قطعيت=مستقيم باشد. اگرپاھا چسبيده        
عدم ثبات،استواری،تعادل=اگرپاھا حذف شود       



تمايالت جنسی:  تنه

تعارض ھای جنسی=اگر در تنه خطوط زيادی کشيده بشود: نکته
يا روانی  -زخم معده-اختالالت عضوی=اگر تنه حذف شود       

.اسکيزوفرنی-                              
وابستگی شديد به مادر= اگر در نقاشی کودک  پسر سينه ترسيم شده باشد       
تاکيد بر الگو ھای زنانه =اگر در نقاشی کودک دختر سينه ترسيم شده باشد       

-من-تفکر، شعور، ھوش،شناخت احساس و ايگو: سر

خيال پردازی،خود بزرگ بينی يا تعارض ھای=اگرسر بزرگ ترسيم شود:نکته
جسمی مانند سر درد يا ميگرن است                                     

خودکم بينی، عدم اعتماد به نفس=اگر سرکوچک ترسيم شود      
عدم لذت بردن  از ھر چيزی،. حذف نھاد، تالشی ايگو= اگر سر حذف شده باشد      

.عدم قبول خويشتن                                    



.موی سر ھويت جنسی،مشغوليت ذھنی در مورد آن:موی سر

خجالتی بودن، کمرو بودن يا= اگرصورت محو يا کم رنگ باشد. ھويت اصلی: صورت
پنھان کار بودن کودک                                                                     

:اجزای صورت

ديدن و ديده شدن: چشم

نياز غير عادی به کنجکاوی، ترس از لو رفتن=اگر چشم بزرگ ترسيم شود: نکته
ناديده گرفته شدن. ناتوانی در ابراز، ديده شدن=اگر چشم حدف شود       

شنيدن، مشارکت در امور: گوش

کنجکاوی بر روی گفته ھا،توھم در باره شنيده ھا=اگر گوش برزگ ترسيم شود: نکته
)احتماال نصيحت ( مقاومت دربرابر شنيدن = اگر گوش حذف شود       



کالم، توان ارتباط، ابراز خود، توان در بر گرفتن و استفاده از امکانات: دھان

لکنت،تعرض ھای کالمی=تاکيد زياد بر روی دھان: نکته
پرخاشگری=اگر به جای دھان خط ترسيم شود       
پرخاشگری= اگردندان ھا مشخص شوند       
نشان از توبيخ از حرف زدن يا تثبيت در مرجله دھانی=حذف دھان       

نماد کنترل بيرونی، نياز به کنترل ازبيرون: گردن

نشان از روابط اجتماعی موفق= گردن بلند: نکته
تمايل به آسيب زدن به ديگران، لجوج، خشونت طلب= گردن پھن و کوتاه       
اشکال در کمترل تکانه ھا، = بدون گردن       



لباس و تزئينات

فرھنگ و گونگونی فرھنگ:لباس

خود محوری، خود شيفتگی، نياز به تاييد زياد= برھنه بودن

پرخاشگری=زخم و آثار جراحت



رنگ ھا

تحريک کننده،شادی و مولد=رنگ ھای گرم
حرکت                       

انفعال، سکون،غم و اندوه= رنگ ھای سرد



رنگ•
 بی مفھومی روانشناسی نظر از رنگ انتخاب : نقاشی در ھا رنگ نماد•

 بايد حتما آن از گيری نتيجه و تحليل و تجزيه برای ولی .دارد چرا و چون
 دارد وجود رنگ گروه ٢ کلی حالتی در .داشت نظر در را کودک سن عامل

 تحريک )نارنجی زرد، قرمز،( گرم رنگھای ، سرد رنگھای و گرم رنگھای
 و زندگی شادی و روشنی دھنده الھام جوش، و وجنب فعاليت سبب کننده
.حرکتند مولد

 سکون، حالت انفعالی فعاليت موجب )بنفش و آبی و سبز( سرد رنگھای•
 سرد رنگ اگر کانديکسی نظر به . ھستند واندوه غم کننده تلفيق و بی حرکتی

 شود نگاه آن به مستقيم طور به وقتی باشد گرفته قرار ھندسی شکل يک در
 شود می غضبانک حالتی برانگيزاننده و کوفتگی ناراحتی، ھيجان، موجب
 قابل غير مغز و چشم برای است ممکن شود تشديد رنگ اين توناليته اگر

.گردد تحمل
 ھر اگر و ميدھد سوق نھايت بی و شدن دقيق سوی به را انسان ، آبی رنگ•

 تا دھد می دست از بيشتر را خود موجی انعکاسی باشد روشن بيشتر قدر
.رسد می سفيد رنگ خاموش آرامش به که آنجا

 ھيچ رنگ اين .رنگھاست )ترين بخش آرام( ترين آرام مطلق سبز رنگ•
 در طرفی ھيچ به و ندارد ترس يا رنج و شادی حاوی موجی انعکاسی
.است خود از راضی و ساکن و آرام بلکه. نيست حرکت



 و سبک که زرد رنگ برخالف است منبسط و گرم رنگ قرمز رنگ•
 به مصمم و نيرو پر حال عين در و زنده رنگی قرمز .است سطحی
.رسد می نظر

 و دارد را قرمز رنگ قدرت و زرد رنگ حرکت نارنجی، رنگ•
است چابک و زنده رنگی

 انتھای يا شده مھار ھوسی يعنی شده سرد است قرمزی برعکس بنفش•
است نھفته تنھايی و غم درونی احساس يک رنگ اين در . رويا يک

 ھمه زيرا .دھد می سکوت احساس رنگھاست مجموع که – سفيد رنگ•
 امکانات نھايت بی حاوی خود در رنگ اين شود می محو آن در چيز
 و جوانی نماد سفيد واقع در مرگ نه است سکوت معرف رنگی و

.شدن ھست از قبل است عدمی
 بدون ابدی سکوتی مانند و نيستی و عدم نشانگر برعکس سياه رنگ•

 را توقفی آن يا راه کامل پايان که معنی بدين است اميدی و آينده
 سفيد و سياه بين تعادل می آيد پديد منطق کامل پايان در که می نماياند

 دارای و دارد حرکتی نه و صدا نه که است خاکستری رنگ اصل در
 وجود به زنده رنگھای از سبز سکون با که است ناپذير تسلی سکوتی
.دارد تفاوت می آيد



:مفاھيم عمومی در تفسير نقاشی کودکان 

کودکدر نقاشی خطوط 
نازک و ھماھنگ در نقاشی کودک نشان دھنده ی سازگاری کودک خطوط 
.است

.خطوط کوچک وفشرده نشانه ی ناراحتی درونی کودک است
.خطوط مارپيچ نشانه ی پرخاشگری در کودک است

.خطوط نازک وماليم احساسات عاطفی کودک را ميرساند
خطوط کوتاه خجالتی بودن و خطوط کمرنگ کمبود جوش وخروش را 

.ميرساند
اگر در صفحه نقاشی بيشتر از نصف صفحه خالی بماند ونقاشی کوچک باشد 

.نشانه ی اعتماد به نفس پايين کودک است
.اگر کودک مرتب نقاشی کند وپاک کند نشانه ی ترس و اضطراب درونيست
در مورد نقاشی خانه اگر در وپنجره ای برای خانه نکشد نشانه ی وابستگی 

شديد به مادر است
بھترين نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است کشيدن خانه با دود کش و 

.پنجره ودر و پرده و آنتن است
خورشيد با چشم و ابرو رابطه ی .خورشيد در نقاشی کودک نماد پدر است 

.خوب با پدر را ميرساند و خورشيد سياه تيرگی رابطه با پدر را ميرساند



:اگر کودک آدمکی را نقاشی کند•
.سر بزرگتر از بدن ناسازگاری کودک را ميرساند

.سر به تنھايی بدون بدن اضطراب را ميرساند
سر کوچک با تن بزرگ نشاندھنده ی دروغگو بودن کودک 

.است
.بچه ھای با مشکل وسواس برای آدمکھا انگشت نميگذارند

در نقاشی کودکان زمين نماد ثبات، آسمان نماد ھمت و 
پاکی، ماه وستاره نماد خال و نيستی، ماشين نماد قدرت، گل 

، ابر نماد پنھان !نماد مسايل جنسيست خصوصا گل رنگی
کاری، تپه نماد وابستگی به سينه مادر و کوه نماد استقامت 

.است



دکترکارن کرمن

 زمينه در كوفته سر تمايالت كه مي دھد اجازه كودك به خانواده نقاشي
 واقعي ترين مي تواند او كه است راه اين از و كند فرافكني را خود ناھشيار

 تست اين سازد آشكار ما براي دارد خود كسان به نسبت كه را احساساتي
  .اجراست قابل سالگي 6-5 از

.حاال تو اين خانواده اي را كه كشيدي براي من تعريف كن -1
اينا كجان؟ و اينجا چه كار مي كنند؟  -2
به من بگو يك يك اين اشخاص كي ھستند و از اونكه اول كشيدي  -3

. شروع كن
. ھر يك از اشخاص را از كودك مي پرسيم/ سن/ جنس/ نقش  -4
سعي مي كنيم كه كودك بگويد كه اين اشخاص نسبت به ھم چه  -5

. احساسي دارند
در اين خانواده كدوم يك از ھمه مھربون تره؟ چرا؟  -6
كدوم يك از ھمه كمتر مھربونه؟ چرا؟  -7

تست ترسيم خانواده در كلينيك 



كدوم يك كمتر از ھمه خوشبخته؟ چرا؟  -8
كي به نظر تو از ھمه بھتره؟ چرا؟  -9

بابا پيشنھاد مي كنه كه با ماشين به گردش برن، اما براي ھمه تو ماشين جا نيست  -10
كدومشون بايد تو خونه بمونه؟ 

يكي از بچه ھا شيطوني كرده اين كدومه؟ چه جوري تنبيھش مي كنن؟  -11
فرض كن كه تو جزء اين خانواده باشي كدومشون خواھي بود؟ اگر كودك مردد بود -12

مي پرسيم مي خواھيم بازي كنيم توي بازي مي خواھيم يكي از افراد اين خانواده باشيم تو 
مي خواي كدومشون باشي؟ و چرا؟ 

آيا از انجام كارش احساس رضايت مي كند يا خير؟ -13
از او مي پرسيم كه اگر بخواھد دوباره نقاشي كند آيا ھمين شكل را خواھد كشيد يا چيزي  

را اضافه يا كم خواھد كرد؟



  نقاشي اصلي شخص ارزنده سازي -1•
 سازي ھا ناارزنده -2•
 شده زده خط اشخاص -3•
  جايي به جا -4•
 شده نقاشي افراد بين فاصله يا نزديكي -5•
  ھمسانسازي ھا -6•

:چگونگي بيان گرايش ھا و دفاع ھاي من در تست ترسيم خانواده



دکتر پريرخ دادستان

نشانه شناسی در نقاشی کودکان 

    پرخاشگري و خشونت
  تيزي از مملوء و برانگيختگي واحد رنگ، پر زاويه دار، شده ترسيم خطوط -
  صورت جزئيات ترسيم -
  ناخن ھا و دندان ھا ترسيم گاھي -
  كرده گره مشت و پھن شانه ھا -
  مردانه و احليلي رمزھاي ترسيم -
 كننده تھديد حالتي با يا سالح به مجھز آدمك -
 پرخاشگري سركوب در كوششوي مبين حصار يا حلقه درون آدمك ترسيم -
تند و زنده رنگھاي -



نشانه ھای شادی

 شادي نشانه ھاي
 نقاشي در كلي تعادل حالت يك با حركتي دادن نشان -
 شاد و دوزنده متعدد صريح، رنگھاي -
 باال سوي به گاھي و دارند فاصله بدنش از آدمك بازوھاي -
 )خندان صورت و زنده نگاه( حالت با آدمك صورت -
گل خورشيد( خوشبختي نمادھاي ترسيم -



  سياه يا رنگ بدون يا سايه دار و كمرنگ نقاشي و مبھم خطوط -•
 پايين سمت به خطوط جھت -•
  كن پاك مداد از زياد استفاده به گرايش و كندي به ترسيم -•
ً  و رنگ پر بسيار يا و كمرنگ بسيار خطوط -•  گرفته سر از غالبا

  شده
ً  و كوچك آدمك -•   كاغذ حاشيه در گاھا
  شخص چندين ترسيم گاھي -•
ً  آدمك -•  صورت به يا كوتاه زيرين اندام ھاي و تنه فاقد و معلول غالبا

  ناقص
  نااستوار و كوچك پاھا -•
  خطي صورت به دھان -•

نشانه ھای افسردگی





نشانه ھاي دروغگويي 
 مكرر كردن ھاي پاك و سياه رنگ خصوص به رنگھا از مفرط استفاده•
  موھا زير چشم ھايش يا شنل در آدمك پوشاندن -•
 سر پشت از يا نيمرخ صورت به ترسيم -•
 پنھان دھان و خالي چشم ھا -•



نشانه ھاي احساس گنھكاري 
ً  گنھكاري احساس -•   جنسي مسائل يا پرخاشگري با ھمراه غالبا
  تعارضي ناحيه ھاي كردن سياه و سايه -•
  تيره رنگھاي از استفاده -•
  صفحه پايين ناحيه در ترسيم -•
بازوھا و دست ترسيم عدم -•
  )ممنوعه مناظر ديدن( دھان و چشم ھا ترسيم عدم -•
 حذف كامالً  يا سياه رنگ به پاھا -•



ويژگي ھاي سرشت پارانويا گونه و پارانويا

 بالفاصله ترسيم يا و مخالف جنس از شخصي ترسيم از اجتناب -•
  آن

  پرخاشگر صورت به صفحه ميانه در آدمك -•
  عمودي محورھاي بر تأكيد -•
  سازي قرينه در افراط و رنگ پر خطوط -•
 مالحظه قابل ترسيم سرعت -•
  بزرگ وي سر و بلند آدمك قد -•
  شكاك حالتي با و شده سازي ارنده بزرگ چشم ھا -•
  )شنيداري توھم( گوش ھا ترسيم گاھي -•
  )گيري گوشه( فشرده بھم زبرين اعضاي -•
  حذف يا و شده ترسيم بد يا چنگال واجد دست ھا -•
  خشونت آميز صحنه ھاي -•





  :خانواده و کودک•
 نخستين غالبا شده سازی ارزنده شخص :اصلی شخص سازی ارزنده ـ 1•

 شخص نخستين وقتی اما نمايد می اشغال خانواده چپ قسمت در را جايگاه
 وجودش عمق در کودک که است معنی بدين باشد کودک يک شده ترسيم

 را خود نخست وھله کودک اگر کند اشغال را وی جای که است آن خواستار
 کشف آن علت بايد که است آشکاری دوستداری خود به گرايش نشانه کند ترسيم
.است تر غنی شده افزوده چيزھای لحاظ از شده سازی ارزنده شخص .شود

ً ( سنت ھا ھمه گرفتن نظر در با نظر مورد فرد : سازی ھا ناارزنده ـ2•  خصوصا
ً  و جا آخرين در .می شود کشيده کوچکتر ديگران از )سن  صفحه کنار غالبا
 نظر در قصد تولد، بدو در کودک که است اين مثل .می شود داده قرار کاغذ
 سطحی در يا ديگران از فاصله با . است نداشته او برای را   جايی گرفتن
 يا شود نمی ترسيم ديگران خوبی به می شود کشيده ديگر آنھا از پايين تر
 که حالی در شود نمی ذکر وی نام .می افتد قلم از وی تصوير در مھمی جزئيات

.گردد می ذکر ديگر اشخاص ھمه نام



 ندارد حضور خانواده اعضای از يکی نقاشی، در وقتی : شده زده خط اشخاص ـ 3•
 و خواھران مورد در بيشتر که باشد او حضور عدم به کودک تمايل نشانگر تواند می

 حذف خانواده جمع از را خودش کودک وقتی يا . می ايد پيش حسادت اثر در برادران
 افزايش جنسيت، تغيير خواستار و نيست راضی خانواده جمع در بودن از يعنی کند می
 برايش که شخصی ھمچنين .کند حل را او متصور مشکل که است ديگری موارد و سن
 از بعد يا می کند نقاشی سرسری و کم جزئيات با و کوچک را او يا است اھميت تر کم

 کودک کشمکش دھنده نشان وضعيت اين که می کند پاک صفحه از را او طرح نقاشی
.است

 نقاش که باشد نوزاد يک است ممکن شده افزوده شخص : شده افزوده اشخاص ـ •
 .دھد می نسبت وی به و دارند شرم آنھا مستقيم بيان از که را گرايی واپس ھای گرايش
 دوست فرد که باشد بزرگسال يک حتی يا مسن تر فرد يک تواند می شده افزوده شخص
 جا اين در . باشد حيوان يک می تواند شده اضافه تصوير کند سازی ھمانند او با دارد
 شديد بسيار کننده نقاشی ممنوعيت که دھد می نشان و است پيشينه حد به سازی مبدل
 را حيوانات کودک که است ممکن چون بود محتاط تفسير در بايد مسلم بطور . است
 توجه قابل نيز نکته اين .بپردازد مأنوس گربه يا سگ يک ترسيم به باشد داشته دوست
 افزوده خانواده منظومه به که اشخاصی در را خود بخصوص کننده ترسيم که است
.کند می فرافکنی شده اند



اشخاص از کودک تصور•
 می تواند که تصاويری .می دھند ارائه کودک به خود از تصويری و ھستند »معنايی با« اشخاص کودک، برای اطرافيان•

 را آن ھا خود ذھن در او که تصاويری مرعوب کننده، يا داشتنی دوست کدر، يا شفاف باشند، سفيد و سياه با رنگی
 شود، خالص شده متولد تازه کوچولوی خواھر نق نق ھای دست از تا پريدن برای می دھد بال مادر به می کند، دستکاری

 جوری می کند کوچک را بزرگتر خواھر .پوشانده را صورتش سراسر که بزرگی لبخند و می دھد گل دسته پدر دست به
 اگر می کند پياده کاغذ روی را اين ھا ھمه او .نخورد تکان آب از آب که طوری کند، پاکش خواست دلش وقت ھر که

 کودک برای آن ھا که افرادی که اين جاست اصلی مسأله و کشيده را نقاشی او حاال .»بخواھند« اگر البته صد و بتواند
 نقاشی با معناست؟ اندازه ھمان به آن ھا برای نيز کودک آيا کشيده، آن ھا برای را نقاشی نحوی به او به و بودند معنادار

 زبان خواندن مثالً ( کند پر را آن ارزشمند تر شيوه ای به می توانست کودک که می دانيم وقتی بيھوده ی کردن پر را او
 آن می تواند کاغذ ورق يک اين کنند، فکر پدر يا مادر اين که انتظار البته می کنيم؟ تأمل آن روی کمی حداقل يا )انگليسی

 با اما .است بيجايی توقع خيلی کنند جستجو آن در می توانند را فرزندشان جويدن ھای ناخن دليل که باشد پراھميت قدر
.باشد راه گشا می تواند شوند قائل ارزش کاغذ تکه يک آن برای که اين و والدين کردن آگاه

  روياھا با کودکان نقاشی پيوند•
 و تنظيم مرحله يک رؤيا و خواب .ديد شباھت ھايی رؤيا و خواب تعبير و نقاشی مفھوم بيان ميان می توان معنا اين در•

 نقاشی .است ھمين گونه نيز نقاشی .است قبلی حوادث ناخودآگاھانه دوباره سازی و خاطرات و افکار آگاھانه تقسيم بندی
 زمان از يافته ای تکامل و تدريجی روند و می کند عرضه و دسته بندی را اطراف حوادث که مراحلی در را کودک
 می کند، رسم منظمی شالوده و پرسپکتيو قوانين بر مبتنی باالخره و معنی دارد خطوط که زمانی تا کردن  خطی خط

 را اطالعاتی تا می دھد امکان کودک به رؤيا و خواب مانند نيز نقاشی .کرد معنی ر ويا و خواب به شبيه چيزی می تواند
 از را خود مورد دو ھر در کودک .کند تنظيم دوباره را آن ھا سپس و سازد جدا ھم از می کند کسب بيرون دنيای از که

 از کودکان به آن در و دھيم قرار نقاشی تصحيح پايه بر را نقاشی آموزش اگر دليل ھمين به .می سازد رھا ممنوعيت ھا
.شده ايم مرتکب بزرگی اشتباه بياموزيم را کردن تقليد و کپی تمرين پايين سنين

 در و باشد کرده گناه احساس شده سرزنش و کرده خرابکاری درجايش ديشب اينکه دليل به است ممکن کودکی مثالً •
 کودک مخفی درونی فشارھای نشانه درنده حيوانات کشيدن .بکشد مارمولک مثل را خاصی حيوان شکل اش نقاشی
 بکشد گرگ است ممکن نقاشی در کند، می حسادت اش آمده دنيا به تازه کوچکتر برادر به نسبت که کودکی مثالً  .است
.است کوچولو وارد تازه از کودک دلھره و ترس دھنده نشان اين که
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