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چكيده:
    مقاله ى حاضر به بررسى آن دسته از نقاشى هاى كودكان مى پردازد كه در ساختار تصوير آن ها، نشانه هايى  وجود دارد كه 
بيان گر رويكرد خالقانه ى نقاش است. موضوع نقاشى كودك و نقش آن به عنوان زبان تصويرى صاحب اثر، از مقوالت همواره 
جذابى است كه پيرامونش تحقيقات گسترده اى صورت گرفته است، اما رويكرد علمى كه بر مبناى تجزيه و تحليل نقاشى، بيان 
خالقانه ى كودك و تاكيد بر احساسات و عواطفش پى گرفته شده باشد، كمتر مورد توجه بوده است. اين نوشته قصد دارد با اشاره 
به برخى از مشهورترين نظريات مرتبط با مفهوم خالقيت، ضمن بررسى موردى نقاشى كودكان 8 تا10 سال، ويژگى هايى را كه 
روشن گر نمايش خالقانه ى احساسات و درونيات پيچيده ى كودك است را تجزيه و تحليل نمايد و به درك و شناخت افزون تر 
مخاطب از جهان پر رمز و راز نقاشى كودك و خصلت هاى مستتر در نقاشى كه كارآمدترين شيوه ى بيانى كودك براى ارتباط 
با جهان بيرون است، يارى رساند. روش اين مقاله جهت دستيابى به نتيجه با استفاده از منابع كتابخانه اى، ميدانى و مبتنى بر 

تحليل نگارنده است.
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مقدمه 
ويا  دانسته اند  قورباغه»  «خرچنگ  را  كودكان  نقاشى هاى  بزرگساالن؛  از  برخى  همواره       
اصطالحاً «خط خطى هاى» آن ها را جدى نمى گيرند اين تلقى، ناشى از عدم شناخت ويژگى هاى 
برجسته و بسيار با اهميت نشانه هاى تصويرى و روان شناختى نقاشى كودكان است. نقاشى، 
از  مهمى  بخش  يابيم،  دست  آن  از  نسبى  آگاهى  به  نتوانيم  اگر  و  است  كودك  ارتباطى  زبان 

راه هاى ارتباطى ما با كودكان قطع مى شود.
    بى ترديد، نقاشى به خوبى مى تواند روحيات كودكان را نمايش دهد و در واقع دروازه ى ورود 
ما به جهان درونى و خصوصى آن ها است. بسيارى از اختالالت ذهنى و رفتارى كودكان هم از 
راه تجزيه و تحليل نقاشى هايشان قابل شناسايى است و هم قابل درمان. پس چنين ظرفيتى 
ارزش بررسى و مورد توجه قرار گرفتن را دارد. چه بسا بى اقبالى و بى تفاوتى نسبت به نقاشى 
كودك، ما را از وجود قابليت ها و حتى چالش هاى درونى اش غافل گرداند و مانع ظهور و بروز 

خالقيت از يك سو و پنهان ماندن عارضه هاى ذهنى و رفتارى از سوى ديگر گردد.
    اين پژوهش؛ از اين رو انجام گرفته است تا با تبيين مختصر و مفيد ساختار زبانى نقاشى 
كودك به مخاطب، در فهم و شناخت اين پديده كمك نمايد و به يقين دست يابى به چنين 

آگاهى، رويكرد و جهت گيرى ما را نسبت به نقاشى كودكان تغيير اساسى خواهد داد.
منظر  از  غالباً  كه  است  شده  زيادى  پژوهش هاى  تاكنون  كودكان  نقاشى  موضوع  پيرامون     
روان شناسى و يا رنگ شناسى بوده است مانند كتاب «مقدمه اى بر روان شناسى نقاشى كودكان» 
(گلين وى توماس) « نقاشى كودكان و مفاهيم آن» (آنا اوليور فرارى) و موارد ديگر ليكن به 

لحاظ خالقيت در اشكال نقاشى كودكان كمتر مطلب در دست است.  
خالقيت تصويرى كودكان

    احتماالً همگى ما در دوران كودكى خود حداقل چند بارى دست به قلم شده ايم و بر كاغذ 
و حتى در و ديوار نقاشى و يا طراحى كرده ايم. چه بسا سطحى از شن و ماسه هم زمينه ى كار 
ما بوده است و اين نشان از اهميت و فراگيرى نقاشى در نزد ما دارد چه باسواد و يا بى سواد 
باشيم. در تمامى مهدهاى كودك، مدارس ابتدايى و راهنمايى، دبيرستان ها و اكثر آموزشگاه هاى 
آزاد، تدريس و آموزش نقاشى جزء برنامه هاى ثابت و هميشگى است و غالباً از استقبال خوبى 
هم   برخوردار است، اگر چه ممكن است در موارد فراوانى از كيفيت و استانداردهاى آموزشى 
مناسبى هم برخوردار نباشد. اما هدف از آموزش نقاشى چيست؟ آيا به اين دليل است تا همگى 
نقاش شوند؟ و يا اين كه به مهارت هاى شبيه سازى يك تصوير دست يابند؟ هدف هر  چه باشد، 
آموزش نقاشى به افزايش توان ذهنى و عملى هنرجو در تمام مراحل رشد كمك خواهد كرد و 
درست و منظم فكر كردن را مى آموزاند و به رشد شخصيتى اش منجر مى شود. فراگرفتن نقاشى 
درست شبيه به آن است كه كودك، زبانى تازه ياد گرفته و به واسطه ى آن مى تواند مخاطبان 
عمق بخشى به اين مهارت به كشف استعداد و  جديدى براى خود دست و پا كند و طبيعتاً 

خالقيت در نزد كودك بى اندازه موثر است.
     در جهانى كه پيوسته در حال تغيير و تحول پرشتاب است، برخوردارى از روحيه و منش 

خالقيت تصويرى كودكان
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خالقه،   بى نهايت اهميت دارد و فرد را براى زندگى مناسب و موفق تر آماده مى سازد. ما مى توانيم 
وضعيت  چنين  براى  را  آن ها  كودكان،  به  كودكى  سنين  از  نقاشى  جمله  از  و  هنر  آموزش  با 
شكننده اى تربيت كنيم. كودك بايستى ياد بگيرد؛ چگونه احساسات و عواطفش را به سايرين 
نشان دهد و آن ها را از محتواى درون ذهن خود آگاه سازد و از سوى ديگر خود را براى انطباق 

با شرايط معاصر آماده نمايد.
    آموزش نقاشى با پر رنگ تر كردن عنصر تخيل و فانتزى در ذهن كودك، قدرت تجسم و تصور 
او از خودش و جهان پيرامونش را به شدت تقويت مى كند و اين نكته ى، اصلى روان شناختى و 
جامعه شناختى است كه جامعه اى كه در آن تخيل و فانتزى حضور جدى ترى دارد به جايگاه 
واالترى از رشد و توسعه دست خواهد يافت، پس هر قدر ما كودكانى خالق تر داشته باشيم آينده 

روشن ترى در انتظار ما است.
    «خالقيت» را از نظر لغوى مى توان، بوجود آورن، خلق كردن، آفريدن و به اصطالح، گونه اى 
واال  هدفى  به  نيل  براى  زندگى  متغيرهاى  دادن  تغيير  و  فعاليت  و  كار  بهبود  براى  كشمكش 
دانست (على خان زاده، 1358: 6). مك كينون1 خالقيت را حل يك مسئله آن گونه كه ماهيتى 
بديع و نو پيدا كند، مى داند (نريمانى، 1371: 50). گليفورد2 معتقد است:« تا انسان به مشكلى 
برنخورد و زندگى او از روى عادت و يا بر مبناى دور زدن مشكالت سپرى شود، خالقيتى در كار 
نيست، ولى همين كه خواست آن را حل كند، فرآيند فكرى و اعمالى كه متعاقب آن براى حل 
مشكالت ايجاد مى شود، خالقيت نام دارد». در كودكان از ماههاى نخست زندگى (18ماهگى 
تا 2/5 سالگى) نشانه هاى آفرينندگى را مى توان از همان به اصطالح «خط خطى» كردن ها به 
وضوح دريافت و فهميد اين تالش كودكانه حركاتى بى هدف و ناهماهنگ نيستند، بلكه نشان 
دهنده ى آگاهى نسبت به الگو و افزايش هماهنگى چشم و دست است(توماس، 1370: 40). اين 
روند تا حدود 3/5سالگى ادامه مى يابد و پس از آن پرداختن به جزييات و شكل دهى به آن ها و 
ظهور واقع نمايى در آثار، خود را نشان مى دهند. در اين مرحله، كودكان براى طرح خود موضوع 

انتخاب مى كنند و مى توانند در مورد نقاشى هاشان اظهار نظر كنند.
    توجه به حرف هاى كودكان درباره ى نقاشى ها، نقش مهمى در پرورش خالقيت، تخيل و فانتزى 
ايفا مى كند. چرا كه مجبور مى شوند تا براى فهماندن ماهيت و محتواى اثر تصويرى خود، قصه 
و داستان بسازند و اين سرآغاز ماجراهاى تازه، جذاب و بسيار پرشور براى كودك است. او از اين 
راه در مى يابد كه نقاشى اش داراى بار معنايى است و راهى براى ارتباط برقرار كردن با سايرين 
مى باشد و الجرم بايستى با فراگرفتن مهارت هاى زبانى تصوير و با رويكردى خالقه، مسير پرپيچ و 
خم ارتباط را براى خود هموارتر سازد. كودك با تماشاى انيميشن، فيلم زنده، كتاب هاى مصور و با 
ثبت وقايع روزانه در ذهن خود، دائماً از دنياى اطراف اطالعات الزم را كسب كرده و با دست چين 
كردن داشته هايش و بر مبناى تحليلى كه از انبوه ورودى ها دارد، نقاشى مى كند. در حقيقت ذهن 

كودك به هنگام نقاشى نه تنها منفعل نيست بلكه اتفاقاً بسيار فعال و پر تب وتاب است.
   يكى از نشانه هاى خالقيت كودك در نقاشى، كنش ذهن نّقاد وى نسبت به آدم ها، مكان ها، 
رويدادها و واكنش هاى موجود در محيط اطرافش است و از اتفاق، اين منش كودك در موارد 
فراوانى از سوى بزرگ ترها مورد بى توجهى قرار مى گيرد. تحقيقات نشان مى دهد؛ كودكان هم 
چون افراد بزرگ سال در انعكاس دريافت هاى خود از محيط، گزينشى عمل مى كنند (ژان پياژه، 
1375: 235). به عبارت ديگر؛ آن ها در آثار خويش، چيزهايى را نشان مى دهند كه بدان باور 

دارند و يا به گونه اى مستقيم و يا غير مستقيم تجربه كرده اند.
مورد  بيانى  شيوه ى  نهايت  در  و  موضوع  انتخاب  چگونگى  و  نقاشى  ابزار  شيوه ى گزينش   

خالقيت تصويرى كودكان
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نظركودك به هنگام توليد اثر، از پيچيدگى هاى خاصى برخوردار است كه بسته به امكانات و 
دسترسى وى به آن ها و نيز شرايط روحى و زيستى اش متفاوت است. اكنون و در ادامه با بررسى 
تعدادى از نقاشى هايى كه در راستاى اهداف اين نوشته انتخاب شده اند و در بر دارنده ى موارد 

اشاره شده در متن مقاله هستند، مورد مداقه قرار مى گيرند.
و  قديمى  روش هاى  از  كالژ:  شيوه ى  چسبانى):3   (تكه  كالژ  شيوه ى    (1 ) شماره ى  تصوير 
پركاربرد توليد اثر هنرى است كه به هنرمند كمك مى كند تا با استفاده ى تلفيقى و تركيبى از مواد 
و مصالح، ايده هاى ذهنى خود را عينى سازد. در تصوير شماره ى يك، كودك با   به   كارگيرى  تكه 
كاغذهاى  رنگى،  موضوع     برگ ريزان  پاييزى را انتخاب كرده است. او در نقاشى، از كاغذ آبى بر 
روى زمينه ى قرمز كه رنگ هاى متضاد هستند، بهره برده است. نقاش كودك با هدف نمايش رشد 
پيوسته ى درخت در تمام فصول سال با خارج كردن درخت از قاب نقاشى بر مفهوم رشد تاكيد 
مى ورزد و در واقع در ذهن وى مفهوم رشد با شكستن مرزها و محدوديت ها مترادف شده است. 
كودك با تغيير در رنگ درخت از سبز به آبى و تبديل رنگ تنه ى قهوه اى به زرد، در رنگ درخت 

دخل و تصرف كرده است.
تصاوير شماره ى (2 و 3): شيوه ى هنر بازيافتى: در شيوه ى هنر بازيافتى با روش مبتكرانه اى 
از سوى كودكان مواجه مى شويم؛ آن ها به جاى استفاده از كاغذ و زمينه ى سفيد، ترجيح داده اند تا از 
دفتر مشق باطله اى كه معموالً جايش در سطل زباله است، همچون يك بوم نقاشى بهره بگيرند و اين 
درست، همان روشى است كه به ويژه در هنر معاصر در توليد آثار تصويرى با استفاده از اشياى بدون 
استفاده و مستعمل، به كاربرده مى شود. آنان دريافته اند كه بافت دفتر باطله ى مشق، موقعيت مناسبى 
را در اختيارشان قرار مى دهد تا بدون نگرانى از هدر دادن چيزى و با اعتماد به نفس از شيئى به ظاهر 

دور ريختنى اثرى خالقانه بيافرينند.
است  روش هايى  جمله ى  از  تكرار،  شيوه ى  تكرار:  شيوه ى   :(4) شماره ى  تصاوير  مجموعه 
كه كاركردهاى متفاوتى در هنر دارد و در حقيقت، پديده اى است كه مستقيماً توسط هنرمندان 
از طبيعت پيرامون اقتباس مى شود و نظام خلقت از آن جايى كه بر مبناى ساختارى منظم و 
پيش بينى پذير استوار شده است كه اين ويژگى امكان زندگى آرام، مطمئن، قابل برنامه ريزى و 
پيش بينى پذيرى را به انسان هديه مى كند. در هنر موسيقى تكرار ضرب آهنگ ملودى ها، در شعر 
تكرار قافيه ها، در معمارى تكرار طاق ها، ستون ها و پنجره ها، در نمايش حركت موزون بازيگران و در 

مجموعه تصاوير 4:

تصوير 3:

تصوير 2:

خالقيت تصويرى كودكان

تصوير 1:
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نقاشى تكرار نقوش و شكل ها از جمله ى مصاديق چنين الهامى از طبيعت است. كودكان نيز مايلند 
در نقاشى هاى خود عناصر تصويريشان را براى ايجاد احساس تعادل و توازن تكرار كنند. استفاده ى 
چند باره از رديف درختان، حركت گروهى پرندگان، تجمع ابرها، پايه هاى برق مجاور هم و... چنين 

نقشى دارند.
   كودك نقاش در تصوير شماره ى چهار هم با تكرار شكل پروانه ها، درختان، رنگين كمان و ستاره ها 
از اين تمهيد ساده و در عين حال موثر به جهت تثبيت تجربه و احتماالً پر كردن بخشى از تصوير به 

خوبى استفاده نموده است.
ــيوه ى سورئاليسم(فراواقع گرايى): در تاريخ نقاشى، هنرمندان  مجموعه تصاوير شماره ى(5):ش
ــه منظور آفريدن واقعيتى  ــا تلفيق امور معقول و غير معقول و ب ــالوادوردالى4، ب بزرگى مانند؛ س
ــاى  ــده، جنبه ه ــل تداعى كنن ــى، عوام ــاى تصادف ــى، جلوه ه ــاى رويازدگ ــد، از حالت ه جدي
ــد، بهره مى گرفتند  ــناختى و اخالقى مانع بروز آن نباش خود انگيختگى كه مالحظات زيبايى ش
ــتفاده از قوه ى تخيل و  ــماره ى پنج نيز كودك با اس (رويين پاكباز، 1387: 316). در تصوير ش
ــاختار ى  ــت، در قالب س ــيوه هاى تفكر به كودكان اس فانتزى كه يكى از راه هاى مهم آموزش ش
ــت سر گذاشتن محدوديت هاى  رويا گونه و به دور از واقعيت ملموس و عرفى پيرامونش و با پش
ــت و با درهم آميختن وقايع به ظاهر  ــوم، جهان مورد نظرش را خلق كرده اس ــه اى مرس كليش

بى ربط به يكديگر، نظم تازه اى را پديد آورده است.
 تصوير شماره ى (6): شيوه ى حداقل گرايى در ابزار: گاه اتفاق مى افتد؛ هنرمندان براى توليد يك 
اثر هنرى به حداقلى از ابزار و امكانات بسنده مى كنند تا توجه و تمركز بيش از حد بر تجهيزات 
سخت افزارى، مانع خالقيتشان نشود و همه ى توان ذهنى خود را به فضاى كارى و حس و حال 

اثر معطوف مى نمايند.
كودك نقاش در تصوير ذكر شده، شايد ناخواسته از همين شيوه بهره برده است و با استفاده ى 
متفاوت از دفتر مشقى كه تمام شده است و فقط با خودكارى كه در اختيار داشته، نقاشى كرده 
است و اتفاقاً با بريدن بخشى از نقاشى كه شبيه درخت شده است و چسباندن مجدد آن بر سطح 

مجموعه تصاوير 5:

خالقيت تصويرى كودكان

تصوير 6:
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- آنا، اوليوريو فرارى (1371)، نقاشى كودكان و مفاهيم آن، 

ترجمه عبدالرضا صرافان، تهران، دستان.
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طرح نو. 
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پى نوشت:
Mak cinon -1
J.P.Gullfod -2

Gollage -3
كالژ : چسباندن تكه هاى كاغذ و ديگر اشياء روى نقاشى است. اسلوبى است كه در آن مصالح و مواد مختلف (چون مقوا، پارچه، 

ريسمان، بريده روزنامه، عكس و ...) را بر سطح بوم، تخته يا مقوا مى چسبانند.
Salvador Dali -4 

كار، مجال يافته است تا حتى در طرح اوليه ى اثر خود نيز دخل و تصرف كرده و خالقيتش را با بر 
هم زدن قواعد و اصول اوليه به نمايش بگذارد.

نتيجه گيرى
     از مجموع آن چه تاكنون از نظر گذشت، برمى آيد كه خالقيت، خصيصه اى عام در نزد 
كودكان است و در واقع موهبتى خدايى است كه هر يك از كودكان به ميزان متفاوتى از آن 
برخوردارند. ساحت نقاشى، ازجمله ى حوزه هايى است كه مى تواند نمايان گر پديده ى بدعت و 
نوآورى در نزد كودكان باشد. نقاشى براى بچه ها مى تواند، نقشى هم چون خواب و رويا را داشته 
باشد كه در آن هيچ حد و مرزى وجود ندارد، و همه ى محدوديت ها به كنارى مى رود، و چه 
بسيار آثار برجسته در ساحت هنركه منبع الهامشان رويا بوده است. خالقيت در كودكان در 
آزادى و رهايى از قيد و بندها رشد مى كند و با دور زدن محدوديت ها تشخص مى يابد. موهبت 
آفرينندگى مى تواند با«خط خطى» كردن هاى به ظاهر كم اهميت شروع گردد و به خلق آثار 
بى نظير و بسيار مهم هنرى منتهى شود. «پيكاسو» نقاش برجسته و خالق قرن بيستم، هميشه 
سوداى بازگشت به عوالم كودكى را در سر داشت و شايد رازش در صداقت، آزادمنشى، كليشه 
زدايى و فردگرايى دوران خردسالى باشد، چرا كه كودكان خالق، بدون آگاهى روشمند از مراحل 
توليد اثر هنرى و غالباً بى اعتنا به خاستگاه پيدايش مكاتب و سبك هاى هنرى و صرفاً بر اساس 
نظام فكرى و حسى و عاطفى خود رفتار مى كنند. و در حقيقت در برگه ى نقاشى كودك، تنها 

يك حكمران و پادشاه مقتدر حضور دارد و آن هم «كودك نقاش» است.


