
نقاشی های ویروسی
دگرگونی در نقاشی كودكان 
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مقاله

 رضا صفری
دکترای فلسفه ي هنر، پژوهشگر و مدرس  دانشگاه

اساس وجودی موجودات بر تحول و تغییر نهاده شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود 
دستخوش تغییر است. هر تغییری مقدمه ی دگرگونی بعدی و نتیجه ی تحول قبلی است. بنابراین می توان 
گفت، ارکان پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ به چگونگی دوران کودکی او بستگی دارد. اما امروزه با 
توجه به پیشرفت های حیرت آور در حوزه ی فناوری و با توجه به تغییرات الگوواره های هنری در سطح 
جامعه، تأثیر مثبت یا منفی این نوآوری ها برای همه ی انسان ها به خصوص کودکان، غیرقابل انکار است. 
در مراحل اولیه ی رشد، کودک چون آیینه ای، هرچه را به او بتابد، منعکس می کند. در حال حاضر نیز 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از آداب و شیوه های اجتماعی را در عمل دچار تغییرات اساسی و چالش های 
کامالً نوین کرده است. این تغییرات بسیاری از کنش های فرهنگی اجتماعی را دگرگون کرده و فرایندهای 
انسانی را با محدودیت مواجه ساخته است. محدودیت های آموزشی یکی از این مشکالتی است که 
به طرز گسترده ای دامان بیشتر مراکز آموزشگاهی را گرفته است. رویکرد به فضای مجازی، تغییر نگاه، 
عوض کردن قالب های تکراری و پوست اندازی در تمامی آداب و روش های اجتماعی و پذیرفتن شرایط 

و امکانات نوین می تواند ابتدای راه ظهور و بروز خالقیت ها باشد.

كلیدواژه ها: نقاشی،كودك،كرونا، آموزش هنر كودكان

از  این شرایط  بحث آموزش و هنر کودکان در 
ظهور  برای  باشد  فرصتی  می تواند  طرف  یک 
می تواند  دیگر  طرف  از  و  تازه  خالقيت های 
آسيب هـایی جدی در پـي داشتـه بـاشد. در بحث 
آن،  امکان سنجی  و  به شرایط  توجه  با  تعليمی، 
شاید نيازهای آموزشی کودکان تا حدودی تأمين 
شود، اما در این وضعيت، قطعاً از بعد تربيتی و 
وجهه ی اجتماعی دچار مشکالتی خواهند شد. 
چرا که حس مطالبه گری و پرسش گری کودک 

کم فروغ تر خواهد شد.
اما آنچه اینجا مدنظر است، پرداختن به دگرگونی 
نقاشی کودکان و راه های درک آن ها برای شناخت، 
تربيت و جهت دهی بهتر نيازهای کودکان است. 
برای ورود به دنيـای هنـر کودکان، ضمن شناخت 
و یادگيری آداب ورود به مباحث هنری، مطالعات 
روان شناسی کودکان نيز در این حوزه الزم است. 
توجه علمي به عوالم کودکی و خواسته های کودک، 
پيشينه  ای طوالنی ندارد. این موضوع در آغاز هزاره ي 
سوم ميالدی به شدت افزایش  یافت. اما نگاه سطحی و 
غفلت از یک موضوع و دقت بيشتر به موضوع دیگر، 
در بسياری موارد در عملکردهای کودک در دوران 
بزرگ سالی نتيجه ي عکس داشته است. رفتارشناسی 
هنری کودکان مستلزم پژوهش های جدی و علمی 
است که متأسفانه تا به امروز کمتر به آن پرداخته 
شده است. با توجه به »جابه جایي پارادایم های1« 
حوزه ها ی  در  کودکان  مطالبات  امروزه  نوین، 
اندیشه ای و هنری، مباحث و مسائل جدیدی را پيش 

روی پژوهشگران این عرصه گذاشته است.

پرسشگری و پویایی
امروزه مطالبه و پرسشگری یکی از مسائل مهم 
در پویایی کودکان است که آموزگاران و والدین 
باید در تمامی ارکان آموزشی به آن توجه جدی 
بردن  کار  به  و  مباحث  این  به  ناآشنایی  کنند. 
روش های غيرعلمی و غيرهنری، نه تنها آموزش 
کودکان در ایـن حـوزه را دچـار مشـکل کرده، 
بلکه درک ناصحيـح از هنـر کودکان، مشکالت 
را دوچنـدان کرده است. امـروزه اتـکا به منـابع 
ترجمـه ای درحـوزه ي هنـر کـودکان، یـکی از 
مشکالت درک ناصحيح از نقـاشی های کودکان 

و نتيـجه ی ناکافی از تالش هـاست.
ــدن  ــا و گذران ــه آموزش ه ــن هم ــا ای ــرا ب چ
ــه  ــور ک ــج آن ط ــه، نتای ــرف هزین ــت و ص وق
ــل  ــن دالی ــد؟ مهم تری ــت نمی آی ــه دس ــد، ب بای

ــت : ــث جس ــن مباح ــد در ای آن را بای
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1. به خاطر درک ناصحيح از دنيای کودکان و نيز 
استفاده از منابع مربوط به گذشته های دور. طبيعي 
است امروزه ذائقه و نيازهای انسانی و به تبع آن 

بيان هنری کودکان نيز دگرگون شده اند.
تایــج  ن و  ترجمــه ای   منابــع  از  اســتفاده   .2
تحقيقــات غيربومــي و نامتناســب بــا فرهنگ هــا 
و محيط هــای کشــور مــا. پيچيــدن یــک نســخه 
ــا  ــا ب ــنی، ام ــک رده ی س ــی در ی ــرای کودکان ب
ــواه  ــج دلخ ــا نتای ــاوت، نه تنه ــای متف فرهنگ ه
را نخواهــد داشــت، بلکــه مشــکالتی را هــم در 

ــه وجــود خواهــد آورد. ایــن مســير ب

3 . شناخت ناکافي از حوزه ی اندیشه ای دنيای 
و  ملت ها  بر حسب  هنر،  غرب. چون  و  شرق 

تمدن ها، وجوه متعدد دارد.
محيط  از  فارغ  ترجمه ای،  آموزش  منابع  اساساً 
و جــغرافيا، با فرهـنگ خاص هــر ســرزمين 
آن ها  استنادی  داده های  و  مي شوند  پژوهش 
آن  از  گاهی  که  کودکانی  فرهنگی  داده های  با 
است.  متفاوت  مي شوند،  بهره مند  پژوهش ها 
بنابراین، پياده سازی این نوع تفکر یا به تعبيری 
بومی سازی آن، باید اول امکان سنجی شود و بعد 
انجام بگيرد. حوزه ی اندیشه ای غرب، به لحاظ 

نوع نگاه به سوژه ها، کاماًل با نوع نگاه و اندیشه ی 
شرقی ها متفاوت است. مثاًل نقاشی ایرانی در سنت 
جنبه های ظهور و بروز داشته است. وضعيت فعلی 
هنرمند بزرگ سال متأثر از وضعيت کودکی اوست 
و مباحث زیادی در آن قابل طرح هستند که به 

ذکر چند مورد اکتفا می کنيم:
1. جنبه های نظری در هنرمندان شرقی، به خصوص 
هنرمندان ایرانی، غلبه ندارد، بلکه نوعی بصيرت 
آميخته با مهارت در نقاشی آن ها بروز پيدا می کند. 
فرهنگ  نوع  این  با  که  کودکانی  براي  بنابراین، 
بزرگ می شوند، طبيعي است آن بخش هایی که 
سایر  با  کاماًل  مربوط اند،  اختصاصی  فرهنگ  به 
فرهنگ ها در محيط های دیگر مغایرند و هنر آن ها 
با بيان هنری نسبت به کودکان و هم ساالن  هم 

خود متفاوت خواهد بود.
2. هنرمند ایرانی به شدت پایبند اصول و عناصر 
اخالقی است. بنابراین، اخالق و اخالق گرایی از 

ضروریات هنر ایرانی و آميخته به نيکویی است.
3. توانایی با سعی و تالش همراه است. در سنت 
تالش  و  سعی  با  هميشه  توانایی  ایران،  هنری 
بوده است. توانایی همراه با سعی و تالش یکی 
از مقوله هایی است که در آموزه های اسالمی هم 
به آن بسيار تأکيد شده است. در آموزش هنری 
از  یکی  باید  و جدیت  به سعی  تأکيد  کودکان، 
ارکان اصلی آموزش های هنری در مدرسه و سایر 

حوزه های آموزشی باشد.
رسـيدن  و  خدابـاوری  نکویـی،  فضيلـت،   .4
بـه باالتریـن کمـاالت، هدفـی اسـت کـه هـر 
تـالش  آن  بـه  رسـيدن  بـرای  متعهـد  هنرمنـد 
می کنـد. کمال جویـی و سـعادت خواهی یکـی از 
گرایش هـای فطرسـی و ذاتی هر انسـانی اسـت، 
امـا ایـن نـوع هدف گـذاری آميختـه با اعتقـادات 
ایرانـی و اسـالمی، غایـت بيـان هنـری هنرمندان 
ایرانـی اسـت کـه از پایـه باید بـه آن توجـه کرد.

دوران آسیب
بنابراین آموزگاران درمی یابند، رویه های آمـوزش 
و درک هنـری کودکان بایـد در اهـداف بلندمدت 
پيـش بينی  شـوند تـا نتـایج آن در دوره هاي بعـد 
 قابل  لمس باشند. در ایـن دوران پـر از استـرس، 
به خاطر شيـوع ویـروس کرونـا، آسيـب پذیری 
فـرهنـگی و بيـان هنـری کـودکـان شـکل هـاي 
گوناگوني به خود می گيرند. این مسائل بيشـتر در 

دوران پساکرونا به ظهور خواهند رسيد.
با حضور والدین و اطرافيان و توجه جدی آن ها 
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و  عاطفی  رفتار  به ویژه  کودک،  رفتار  و  هنر  به 
اجتماعی او، استعدادهای آن ها تکّون می یابد. در 
حال حاضر، به دليل شرایط خاص اجتماعی و 
شيوع ویروس کرونا، کودکان بيشتر در منزل به سر 
مي برند و با والدین خود بيشتر در ارتباط هستند. 
والدین باید ضمن مراقبت از رفتار خود در مقابل 
کودکان، دگرگونی رفتاری و بيان هنری کودکان 
را با احتيـاط و بـه دور از هـر نوع قضاوت های 
عجـوالنه و با دیـدی منطـقی رصد کنند. پس 
رفتارشناسی هنـری کودکان از اهميـت و اولویت 

ویژه ای برخوردار است. 
مهم ترین راه شناسایی و مشاهده ی رفتار کودکان، 
بررسی و شناخت شيوه های بيان نيازها و درک 
از  احساسات  و  مفاهيم  این  آن هاست.  مفاهيم 
روی نقاشی هاي آن  ها تا حدود زیادی قابل درک  
هستند. تکرار نقاشی های کودک، تجربه هایي را در 
او سبب مي شود و او را به مرحله ای از پختگی 
در  داشت،  دقت  باید  می رساند.  خود  بيان  در 
عرصه ی نقاشی، از نظر کودک، بيش از آنکه نتيجه 
و محصول کار جالب باشد، اجرا اهميت دارد. در 
واقع، احساس کودک براین است که کار مربوط 
خاص  تجربه هاي  و  است  خودش  مختص  و 
خودش را می خواهد، نه تجربه ي دیگران را. یعنی 
دیکته کردن و واداشتن او به تقليد، یکی از راه های 
کم فروغ کردن مسير بروز خالقيت کودکان است. 
هنری  بيان  در  هم  دیگری  عوامل  ميان  این  در 

نقاشی کودکان وجود دارند که گرچه نقش آن ها 
پررنگ است، ولی این نقش در بررسی ها کمتر 
اشاره  که  همچنان  عوامل،  این  می شود.  لحاظ 
شد، عبارت اند از محيط و فرهنگي جغرافيایی که 
کودک در آن زندگی می کند. معموالً کودکان در 
بازتاب عينی از محيط پيرامون خود عناصر بصری 
معنای  به  تحریف  این  می کنند.  تحریف  را  آن 
نقص کار نيست، بلکه از نظر تکميل و تکوین 
است. کودکان تصویرها و پدیده های عيان خود را 
با داشته های ذهنی و درونی خود که خداوند در 
آن ها به ودیعه گذاشته، درهم  مي آميزند و آنچه را 
در ضمير خود دارند، به عنوان شاخص های عينی 
کودک  چنانچه  مثال،  به عنوان  می دهند.  بازتاب 
کند، ممکن  کاغذ رنگ  را روی  بنفش  بخواهد 
است زرد را بکشد و آن را بنفش بنامد. بنابراین، 

دگرگونی نقاشی در کودکان ذاتی است. 
کودکان واقعيات بيرونی را نه آن طور که هستند، 
بلکه آن طور که می خواهند و در ذهن خود تصور 
می کنند، به تصویر می کشند. »هربرت رید« می گوید: 
تحریف، دوری از ابعاد منظم هندسی است. کودکان 
این تحریف را به گونه ای ابتکاری و غيرآگاهانه انجام 
بيان هنری  در  دیگر، کودکان  از طرف  می دهند. 
خود و روش های کاربردی آن معموالً به خالقيت 
خود متکی هستند. آن ها روش های بزرگ ساالن را 
در این مورد کنار مي گذارند و کار خود را انجام 
می دهند. در واقع آن ها به قواعد و علم مناظر و مرایا 

)پرسپکتيو( پایبند نيستند. یعنی نقاشی های خود را 
مسطح و دوبعدی  می کشند. گاهی در نسبت بعضی 
از اشيا مبالغه هم می کنند. به عنوان مثال، کودکان در 
نقاشی های خود بيشتر به لباس اهميت می دهند تا 
به مدل آن. برای کودک تفاوتی ندارد که نقاشی را از 
چه زاویه و حدودی می بينند. یعنی دوری و نزدیکی 
اشيا برای کودک معنا ندارد. البته کودکان دوری یا 
نزدیکی اشيا و نيز تأکيد بر اهميت آن ها را با بزرگ 
کشيدن و نزدیک به موضوع اصلی خودشان نشان 
می دهند. پایبندی به واقع گرایی در دنيای کودکان 

چندان وجود ندارد.
موارد  این  در  کودکان  نقاشی  دگرگونی  عموماً 

اتفاق می افتد:
را  نقاشی، همه جا  اجرای  در  کودکان  1. سطح: 

مسطح می بينند.
2. تلخيص: کودکان اشيایی را گزینش می کنند که 

برای آن ها از اهميت بيشتری برخوردار باشند.
خود  نقاشی های  در  کودک  اماکن:  اجتماع   .3

مکان های متفاوت را در صفحه می گنجاند.
4. تجميع زمان های متفاوت: کودک در نقاشی های 

خود زمان های متفاوت را با هم جمع می کند.
واقعيت هاي  از  را  آنچه  کودک  دگرگونی:   .5
بيرونی می بيند، تغيير می دهد، جابه جا و بر حسب 

تخيل خود متحول می کند.
به  خود  هنری  زبان  بيان  برای  کودک  نماد:   .6
ذهن  پرداخته ي  و  ساخته  سمبل های  و  نمادها 

خودش پناه مي برد.
7. شفافيت: کودک در بازتاب عناصر بصری در 
کنار  را  موانع  و  محدودیت ها  خود  نقاشی های 
مي زند و اشيا و پدیده ها را بدون مانع نشان می دهد. 
مثاًل اگر بين دو شي ء دیوار یا مانعی وجود داشته 
باشد، کودک خود را بر آن اشيا متمرکز مي کند و 
به مانع اهميت نمی دهد. مرحله ي آیينگی کودک 
یکی از مراحلی است که در آن سن، کودک خود 
را در بطن و متن ماجراها و نقاشی هایش می بيند. 
گرچه هنر کودک از درک زمان، مکان، کادربندی، 
ولي  نيست،  برخوردار  رنگ ها  هارمونی  و  بعد 
شأن هنر کودک را نباید از هنر بزرگ ساالن نازل تر 
معيارهای  با  نباید  کودکان  هنر  یعنی  دانست! 

بزرگ ساالن سنجيده و قضاوت شود.

پینوشت
1.Paradigm shift
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