
 نقاشي كودكان
 

آنها از طريق نقاشي كشـيدن، قصـه        . كودكان برخالف بزرگساالن هستند   . نقاشي زبان كودك است   
 .  شناخته مي شوند…گويي، بازي كردن و

نقاشي به ما كمك مي كند تا به دنياي دروني و روح كودك پي ببريم، بدانيم چه نيازهايي دارد، آيـا                     
 به دليل عالقه بسيار ي از       …رگسالي مي خواهد چه كاره شود و      كودك ناسازگار يا بيمار است؟ در بز      

خانواده هاي عزيز و اهميت نقاشي كودكان تصميم دارم در اين شماره و در چند شماره آتي مفـاهيم                   
مفهوم خورشيد، ماه، آسمان، زمين،     . نقاشي كودكان را به صورت كامالً خالصه شده، تقديمتان كنيم         

 اين شماره با هم بررسي مي كنيم، لطفاً توجـه داشـته باشـيد كـه شـما بـه                     اتومبيل و حيوانات را در    
 . كودك، موضوع نقاشي نمي دهيد و خودش آزادانه نقاشي مي كند

 
 ـ خورشيد و ماه 1

خورشيد نشانه امنيت، خوشحالي، گرما، قدرت و       . در اغلب نقاشيهاي كودكان، خورشيد ديده مي شود       
وقتي رابطه كودك و پدر خوب است كودك خورشيد         . عني پدر است  به قول روانشناسان خورشيد به م     

را در حال درخشيدن مي كشد و وقتي رابطه آن دو مطلوب نيست كودك خورشيد را در پشـت كـوه                     
 . ناپديد مي كند

البته با يـك نقاشـي مـا بـه          . ترس كودك ازپدر به رنگ قرمز تند و يا سياه در نقاشي ديده مي شود              
اغلـب  . ماه نشانه نيسـتي اسـت     .  بلكه بايد چندين نقاشي كودك را بررسي كرد        قضاوت نمي پردازيم  

كودكان در نقاشي خـود مـاه را بـا مـرگ معنـي مـي                . كودكان ماه را كنار قبر و قبرستان مي كشند        
 . بخشند

 
 ـ آسمان و زمين 2

خيلـي  كودكـان   . ولي زمين به معني ثبـات و امنيـت مـي باشـد            . آسمان به معني الهام و پاكي است      
 سـالگي كـه   6 يـا   5كوچك هيچ وقت خطي براي نشان دادن زمين ترسيم نمي كنند، ولي در سـن                

 . آغاز به درك داليل منطقي مي كنند به كشيدن زمين نيز مي پردازند



 ـ اتومبيل 3
درجامعه امروزي ماشين نشانه قدرت است، به همين دليل در نقاشيهاي كودكان مخصوصاً پسـربچه               

وقتي يكي از اعضاي خانواده كه اغلب پدر و گاهي خود كودك اسـت،              .  ديده مي شود   ها ماشين زياد  
بيشتر نوجوانان به بهانه اينكه كشيدن      . فكني اهميت پيدا مي كند    رانندگي مي كنند، از ديدگاه برون       

تصوير آدم حوصله شان را سرمي برد يا سخت است، از كشيدن شكل آدم خودداري مي كنند اما بـه                    
اعتقاد پژوهشگران ترجيح دادن كشيدن ماشين در اين دوره خود به خود نشان دهنده وابسـته بـودن                  

البته اين مسائل بستگي بـه سـن، فرهنـگ وعوامـل            . ماشيني است شخص به دنياي خارج و زندگي       
 .  نوجوان دارد…ذهني و

 
 ـ حيوانات 4

اگر در نقاشي كودك شما تصاوير حيوانات ديده مي شود ممكن است داليل مختلفـي وجـود داشـته                   
ا كودكي كه در روستا زندگي مي كند و ي. باشد كه شما با صحبت كردن با كودك پي به آن مي بريد        

حيوانات خانگي دارد و يا عاشق حيوانات باشد و يا حتي زياد به باغ وحـش بـرود طبيعـي اسـت كـه                      
اگـر  . پس فرهنگ و طرز زندگي كودك در خانواده از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت               . حيوان بكشد 

 كودك به نوعي با حيوانات رابطه نداشته باشد و حيوان براي او در دسترس نباشد تصـوير حيـوان در                   
گاهي ممكن است كـودك احسـاس گنـاه و تقصـيري را كـه               . نقاشي او اهميت خاصي پيدا مي كند      

 . تجربه كرده و جرأت نكرده آن را ابراز كند در نقاشي و در قالب حيوان نشان دهد
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مثالً كودكي ممكن است به دليل اينكه ديشب درجايش خرابكاري كرده و سـرزنش شـده احسـاس                  
كشيدن حيوانات درنده   . اشي اش شكل حيوان خاصي را مثل مارمولك بكشد        گناه كرده باشد و در نق     

مثالً كودكي كه نسبت به برادر كوچكتر تازه به دنيا آمده           . نشانه فشارهاي دروني مخفي كودك است     
اش حسادت مي كند، در نقاشي ممكن است گرگ بكشد كه اين نشان دهنده ترس و دلهره كـودك                  

وستان خوبم، توجه داشته باشيد كه درتجزيه و تحليل نقاشي كودكان كـه             د.از تازه وارد كوچولو است    
كاري بسيار ظريف و حساس است چون يك كار تخصصي و تجربي اسـت شـما رأي قطعـي نمـي                     

 . كودك شما بايد خودش به ميل خودش موضوع نقاشي را اتنخاب كند. دهيد



او در نقاشـي كـردن بايـد        .  خودتان بدهيـد   شما نبايد باالي سر او بنشينيد و به او مداد رنگي به ميل            
در پايان نقاشي از كودك بخواهيد كه در مورد تصاوير كشـيده شـده بـراي                . آزادي كامل داشته باشد   

. اين گونه اطالعات به شما در تجزيـه و تحليـل نقاشـي كـودك كمـك مـي كنـد                    . شما حرف بزند  
 . كه همين االن براي شما نقاشي بكشندكودكان را به كشيدن تشويق كنيد اما آنها را مجبور نكنيد 
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