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 تقديم
 

من متابعة يومية على مدى عشر سنوات لتطوُّر   هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مراحل التطور الفين عند األطفال مستفيدة  
 ن بياجيه كان يعتمد يف دراساته علىافالباحث املعروف ج. لدى عينة خمتارة تتألف من عدد حمدود جدا  من األطفال كهذا
ن لل  كان يتي  له قدرا أك ر من الكركيز أل  0 "من األطفالت طويلة مع عدد صغري منهجية فريدة أال وهي قضاء ساعا"

مكنته هذه املنهجية اليت اتبعها أيضا بذل  فقد و . أطفاله أيضا بتفصيل كبريوكانت منهجيته هذه تتضمن دراسة . والتعمق
عتمد على يي ذال املنهج السلوكيقصور عدد من الباحثني الروس من أمثال ليف فيغوتسكي وأليكساندر لوريا من إدراك 

فر عنهم، إل كانت مثل هذه الدراسات ختفي يف االيت تتو  املتناثرةمن خالل املعلومات  اجملهولنيدراسة عدد كبري من األفراد 
نهجية بينما كان يعتمد فرويد على م 2.ميوال اختزالية غري منصفة لألطفال وتسيء تقدير قدراهتم العقلية احلقيقية طياهتا
 2هولت. ورغم أن لل  اعت ر من املآخذ على منهجيته اليت أشار إليها روبرت ر. فقط case studies" احلاالت الدراسية"

واإلتيان بنظريات حفزت الباحثني على متابعتها  ،أكثر مما أتي  لغريه البشرية فإهنا أتاحت له فرصة س ر أغوار النفس مثال  
وسأخلط يف دراسيت هذه بني دراسة ما تيسر يل من النتاج . ا وعدم صحتها أحيانا أخرىودراستها إلثبات صحتها أحيان

مع الكركيز على دراسة حالتني دراسيتني حمددتني الذين أعرف خلفياهتم االجتماعية جيدا  الفين العفوي جملموعة من األطفال 
أي طفلني آخرين يف مكاهنما، أي أن الدراسة ال  مها ابين وابنيت، فاخلطوط العريضة إلجنازاهتما الفنية قد تنسحب على

إن هم )هتدف إىل إبراز إجنازاهتما دون غريمها بل استخدامها للتدليل على ما ميكن ألي أم وأب رصده يف رسوم أطفاهلم 
كتبة الفنية إن هم أحبوا إثراء امل)وما ميكنهم توثيقه يف كراس فين قد يغين اآلخرين ( حفزوهم على الرسم طوال سين طفولتهم
 . (مبا سيحتويه من أعمال فنية طفولية ملِهمة

 
األطفال واملساعدة على تذوقه، وحاولت لتحقيق لل  إدراج  مجالية فن وهتدف هذه الدراسة من جانب آخر إىل إثبات

األثرية يف كافة أك ر قدر ممكن من الرسوم فيها للتأكيد بصريا ال كالميا على اخلصائص الفنية لرسوم األطفال ومواضيعهم 
سباب واأل، ني لدى األطفالتعبري الفنيالتطور و الاليت تقيد  ستلقي الدراسة الضوء من ناحية أخرى على األسبابو . املراحل

  .على أعتاب سن املراهقةبعد سن العاشرة أو دثار فنهم ليت تؤدي إىل انا
  

من عشر سنوات  طوال ما يزيد عن مجعت ها األطفال من رسومرسم آالف  الدراسة بأكثر من ثالثةهذه يف  ت  عناستوقد 
سألكر )وأحد عشر عاما  ن تكراوح أعمارهم بني عامني مم آخرين عمل خالد وهديل بشكل رئيس، ومن عمل أطفال
وهذا العدد من الرسوم الذي أنتج معظمه الطفالن األوَّالن فقط أفاد . (أمساءهم صراحة يف النص حيثما أدرجت رسومهم

والسبب يف لل  هو أن هذه الدراسة . أكثر مما أفادهتا مئات الرسوم العشوائية اليت حصلت  عليها ألطفال خمتلفني دراسيت
ال هتدف إىل حتليل األثر العام للبيئة واحمليط على رسوم األطفال يف مدينة أو مدرسة معينة، أو رصد نتاج جمموعة من 

                                                 
1
 Kornblum, William (2008), Sociology in a Changing World. Canada: Thomson Learning, Inc. p. 108 
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هتدف إىل املقارنة بني نتاج أطفال خمتلفي الذكاء، وال حتاول االستدالل األطفال حتت ظرف حمدد كاحلرب أو اليتم، وال 
على مؤشرات للتخلف أو التعرض للعنف أو التحرش من خالل الرسوم، وال هتدف إىل استخدامها ألغراض التوصل إىل 

غم أمهيتها، بل إهنا طرق للعالج أو التحليل النفسي من خالل رصد الرموز اليت هلا دالالت نفسية يف رسوم األطفال ر 
ال يوجد أطفال عباقرة يف فن "دراسة فنية يف املقام األول هتدف إىل إثبات صحة ادعاء بيكاسو يف مذكراته القائل إنه 

وما يعت ره الناس عبقرية مبكرة ليست سوى عبقرية الطفولة اليت تزول تدرجييا  مع . الرسم، بعكس ما حيدث يف الفن املوسيقي
وهذا يعين أن كل األطفال لديهم حس فين فطري متاما يتطور تدرجييا مع منوهم املعريف إن توافرت هلم   2."مرالتقدم يف الع

ورصد هذه العبقرية الفطرية يستلزم متابعة نتاج أطفال معيَّنني متابعة حثيثة . بيئة تتي  هلم سبل الرسم وحتكرم نتاجهم الفين
حثني رصد تل  الظاهرة وإثباهتا بدقة عند دراسة نتاج عينة عشوائية كبرية ألن وال يتسىن للبا. ودقيقة ع ر سنوات طويلة

السيطرة على املتغريات غري ممكنة، وال ميكن متابعة التطور الفين لدى جمموعة كبرية من األطفال متابعة دقيقة ومستمرة لفكرة 
فقرب الطفلني مين حلظة بلحظة مكنين من تتبع  .متتد لعقد من الزمان وهو عمر عبقرية الطفولة اليت يتحدث عنها بيكاسو

 . منوهم الفين عن كثب وببطء منذ خربشاهتم األوىل، ومراقبة األسباب احمليطة اليت تشدهم إىل الرسم وتل  اليت تبعدهم عنه
 

يف الطيور تضمحل  فحىت فطرة الطريان املتأصلة)وحيتاج التطور الفين الذي ي رز عبقرية الطفولة الفطرية إىل حمفزات للظهور 
ولكن هذه احملفزات ال تتوفر لكل األطفال، ال سيما (. إن هي ح بست يف األقفاص ومل يت  هلا التحليق يف الوقت املناسب

لذل  فإن مقارنة النتاج الفين ألطفال يتاح . يف جمتمعاتنا العربية اليت ال زالت ال تويل فن األطفال االهتمام الذي يستحقه
وهذه الدراسة لن يكون هلا أي معىن إن . فيه إجحاف كبري يوميا  يف األسبوع مع النتاج الفين ألطفال يرمسون  هلم الرسم مرة

ومتكنت من خالل دراسيت لنتاج طفلّي من توحيد عامل الظروف . مل تتشابه الظروف واملتغريات اليت يتم الرسم يف ظلها
دوات الفنية نفسها، وعاشا يف احمليط نفسه، واحت فظ بكامل نتاجهما احمليطة، فقد لقيا التشجيع نفسه، وتوافرت هلما األ

وتبحث هذه الدراسة بصفتها دراسة فنية يف موضوع العبقرية الفنية لدى األطفال، ولذا كان لزاما . الفين ع ر املراحل كلها
ومن هذا املنطلق فإن الطفلني . ّد كبريعليها أن تركز على نتاج أطفال أعطوا الفرصة إلبراز فطرهتم أو عبقريتهم الفنية إىل ح

كما إن دراسة االجتاهات الفنية العامة يف رسوم . موضوع الدراسة يعت ران منولجني قياسيني، فقد لقيا تشجيعا واعيا ومستمرا
 أما هذه الدراسة فستبني أن. جمموعة كبرية من األطفال قد ال يضيف جديدا يذكر ملا مت التوصل إليه منذ زمن بعيد

. باإلمكان تسريع ظهور املراحل الفنية الكالسيكية املتفق عليها للتطور الفين لدى األطفال العاديني باملمارسة والتحفيز
فعبقرية الطفولة جيب أن ترتبط بأفضل ما ميكن ألي طفل أن يقدمه، وليس مبتوسطه، وإال فما جدوى احلديث عن 

وينبغي أن ال يفهم . أطفال عشوائيني يرمسون ملاما يف ظروف غري معروفة العبقرية، ال سيما إن كنا سنبحث عنها يف رسوم
هنا أن تسريع ظهور مراحل التطور الفين لدى األطفال هو العبقرية املنشودة، بل املقصود هو ما يتيحه لل  من إمكانيات 

فبدال من أن يكرر الطفل . أك رأك ر وأغىن للتعبري الفين ع ر عني بريئة يف سن أصغر، لنحصل على لوحات أمجل بتنويع 
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املوتيفات نفسها خالل فكرة طويلة، فإنه جيدد ويطور يف رؤاه وتتسع مداركه من خالل املمارسة احلثيثة، ويقدم لنا أعماال 
 .     فحىت براءة األطفال تضاء باخل رة واملعرفة". العني ال ريئة العارفة"فنية أبدعتها ما قد أجرؤ على تسميته بـ 

 
تضي التغريات السريعة اليت حتدث بني شهر وآخر لدى األطفال متابعة كافة الرسوم اليت ينتجوهنا متابعة حثيثة وعدم وتق

االعتماد على عينة عشوائية من الرسوم اليت تعود ملرحلة معينة من مراحل تطورهم الفين فقط ألن الرسوم لات الدالالت 
 .فالقفزات املعرفية ال تظهر يف كل الرسوم حتت ثقل اعتياد الرسم بأسلوب معني. املهمة قد ال تكون ضمن العينة العشوائية

  
وقد منحين إشرايف املباشر ع ر السنوات العشر املاضية على جتميع الرسوم وتوثيقها قدرا  أك ر من الثقة باملؤشرات اليت 

قايت من االعتبار، وكذل  األمر بالنسبة فكنت أسقط الرسوم غري املؤرخة اليت كنت أحصل عليها من صدي. سأتوصل إليها
فمن . أو أن فيها تدخال  من أخ أك ر أو من األهل –ولو جزئيا   –للرسوم اليت خامرين الش ُّ بأهنا منسوخة من الكتب 

يتعامل باستمرار مع رسوم األطفال ويتأملها بعمق يستطيع أن يلتقط اخلطوط الشالة عن هنج طفل معني أو فئة عمرية 
، ومل (ما مل ي شار إىل عكس لل )والرسوم اليت سكرد يف هذه الدراسة للطفلني الرئيسني ليست منقولة من كتب . ةمعين

أما الرسوم اليت سكرد ألطفال آخرين فقد ر سم جزء منها ضمن حلقات كان .  يتدخل فيها أحد، والتواريخ املعطاة دقيقة
وكان هؤالء األطفال . أتي  هلم فرصة الرسم احلّر ومن مث أمجع الرسوم يتجمع فيها األطفال يف حفل أو مناسبة معينة كنت

من املواظبني على الرسم أيضا ، ويعيشون يف أسر حتكرم رسوم األطفال، وتشجعهم على الرسم، وتتي  هلم فرصة الرسم 
 . ومستلزماته لكن دون أن جتعله نشاطا  يوميا  أساسيا  إن مل يبادر إليه األطفال بأنفسهم

 
، أقصد أن الرسوم املستخدمة رمسها األطفال من تلقاء أنفسهم ومل ي طلب منهم "خم رية"ومل يستخدم البحث أي رسومات 

فكل ما فعلته مع طفلّي على مّر السنوات العشر املاضية هو أنين كنت . أن يرمسوا أي موضوع حمدد، ومل ي رَغموا على الرسم
صة الرسم بأك ر قدر ممكن حبيث مل يكد ميّر يوم مل أخبئ يف ملفايت بضع رسوم وقد أحتت  هلما فر . أحثهما على الرسم
وكنت أضع لكل منهما يف احلقيبة املدرسية دفكر رسم . وصارا حريصني على عدم إتالف رسومهما أبدا. جديدة يف آخره

ته هو املنهج الذي يؤيده الباحث وهذا املنهج الذي اتبع. وألوانا  يوميا  الستخدامها يف أي وقت حيلو هلما يف املدرسة
كان مهتما  بدراسة الرسوم اليت بادر األطفال أنفسهم برمسها ال الرسوم اليت "فقد . الفرنسي املعروف جورج هنري لوكيه

 5."ط لب من األطفال إبداعها كما هو متبع يف العادة يف الدراسات التجريبية
 

طفاال  ال تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة يف األغلب، ألن رسـوم األطفـال يف هذه الدراسة أ" رسوم األطفال"ويشمل مصطل  
بعد تل  السّن تتغري وتبتعد رويدا رويدا عن الطفولية، فتبدو أحيانا كأهنا رسـوم أطفـال قبيحـة ( أو باألحرى رسوم املراهقني)

 .أو رسوم كبار فجة
 

                                                 
5
  Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell,  p. 

21. 
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، فقد ال من وجهة نظر حتليلية نفسية ،فنية يف األساسمن وجهة نظر وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تناولت الرسوم 
يف هذا اجملال يف فصل خاص عّل  اليت َخل َصْت إليها الدراسة الحظاتوستدرج امل .ارتباطها باحلالة النفسية لألطفاللوحظ 

 .الدارسني يف اجملال النفسي يستفيدون منها
 

ئي والطفويل عالقة مفتعلة، إل ال ميكن إلقاء الضوء علـى الفـن البـدائي وستبني هذه الدراسة أيضا أن العالقة بني الفنني البدا
ســألقي الضــوء علــى جتــارب بعــ  الفنــانني الكبــار الــذين  ولــذل  فــإنين .بدراســة الفــن الطفــويل كمــا افــكرض بعــ  الدارســني

 .والبدائي، فالرجوع رحلة مغرية دائما   الطفويل نيالفن العودة إىل رحموجدوا ضالتهم يف 
 
فهــذا جوناثـان فـاينبريو يقـول يف كتابـه الشــهري . تؤكد هـذه الدراسـة علـى العالقـة اجلماليــة بـني الفـن احلـديث وفـن األطفـالوسـ
العديد من الفنانني مل جيمعوا األعمال الفنية لألطفال ويقلـدوا أسـاليبهم يف "إن " فن األطفال والفنان احلديث: العني ال ريئة"

وقد يكون . ع  األحيان عناصر التكوين يف رسم أو لوحة فعلية لطفل حمدد بشكل مباشرالرسم وحسب، بل أهلمتهم يف ب
أو من جمموعات فنية ألطفال غري معروفني، أو ( كما هو احلال بالنسبة ملريو)لل  الفن امللِهم من نتاج أطفال الفنان نفسه 

إن اهلــدف مــن كتابــه هــو اإلقــرار دون "يقــول أيضــا و ". مــن رســوم الفنــان نفســه يف طفولتــه كمــا هــو احلــال بالنســبة لبــول ْكليــه
خـــوف مبـــا يعرفـــه باحلـــدس أقـــل املشـــاهدين ثقافـــة حـــول الفـــن احلـــديث أال وهـــو أن هنـــاك عالقـــة أساســـية ومتأصـــلة بـــني الفـــن 

   3"احلديث وفن األطفال
 

كاســـو ومـــريو ودو بوفيـــه العديـــد مـــن فنـــاين القـــرن العشـــرين الكبـــار مـــن أمثـــال كاندنســـكي وْكليـــه ومـــاتيس وبي"ولـــيس ســـرا أن 
فقـد درسـوا وقلـدوا التشـويهات العفويـة واإلراديـة الـيت . ميتلكون جمموعات كبرية احلجم مـن األعمـال الفنيـة الـيت أجنزهـا أطفـال

ويقـــول ال روفيســـور ســـتيفن  7."تتميـــز رـــا رســـوم األطفـــال لتمـــنحهم، كمـــا متـــنحهم األحـــالم، طريقـــا معبَّـــدا إىل عـــامل الالوعـــي
حجم املسامهات ورفعة املؤلفني والرؤى اجلديدة اليت اكت شفت ساعدت علـى توضـي  الـدور احليـوي الـذي لعبـه "مانسباخ إن 

وإل آمـن  بعـ   1." فن األطفال يف الرسوم واللوحات والنظريات اجلمالية لدى العديد من أكثر فناين القرن العشرين جتديدا
وإل عملوا يف األساليب األقدم اليت كانت "و إميانا حمافظا بتطور الفن، الفنانني الكبار من أمثال ماتيس وكاندنسكي وبيكاس

الرمـــزيني،  منســائدة يف أواخــر القـــرن التاســع عشــر، فقـــد اعتقــدوا أهنـــم هــم الــذين ســـينقلون أفكــار الفنــانني الـــذين ســبقوهم 
-0152)وفنسنت فان غوخ ( 0113-0121)والتأثرييني، وعلى األخص أولئ  الذين أتوا بعد التأثريية، وحتديدا بول سيزان 

أال وهــي حماربــة اخلــداع البصــري والتجريــد والتبســيط  ‘اخلطــوة املنطقيــة التاليــة’إىل  –( 0112-0121)وبــول غوغــان ( 0111
فمـا ينتجـه هـو : مـن نافلـة القـول يف النقـد أن الفـن ال يتطـوَّر أو يتحسَّـن"فراي يقـول إن  نورثرپولكن . 1"والزخرفة والتعبريية

                                                 
6
 Geller, Amy (2010), Lure of the Naïve (Master of Arts in Illustration).  Fashion Institute of Technology, 

p. 13.  (amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf.) 

7
 www.faqs.org/periodicals 

8
 Fineberg, Jonathan (1998), Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism, and Modernism  

(New Jersey: Princeton University Press), p. 282 
9
 Geller, Amy (2010), Lure of the Naïve (Master of Arts in Illustration).  Fashion Institute of Technology, 

p. 4. (amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf) 
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سو، ولكنها كتب ال ت ظهر پيکافن الرسم من العصر احلجري إىل ‘ تطوُّر’ ما يزال بوسعنا أن نشكري كتبا  تروي. ل  املِثالالعم
 ولكــن. 01"ســو يقــع يف مســتوى أجــداده اجملــدالنينيپيکاأي تطــوُّر بــل ت ظهــر سلســلة مــن الطفــرات يف املهــارة، ونــرى فيهــا أن 

اليت أوصلته " طفراته"إن ثورة الفن احلديث، أو ف يف الرؤية حول إمكانية تطور الفن رغم لل  االختال بثقة ميكننا أن نقول
 .يف هنايــة املطــاف إىل التجريــد حبســب تعبــري فــراي، قــد بــدأت مبحــاوالت فنــانني كبــار تقليــد الظــواهر اجلالبــة يف فــن األطفــال

 : هذه لوحة جتريدية لطفل عمره سنة وشهران. ائمالرمبا انتهى الفن احلديث إىل التجريد، أما فن األطفال فإنه يبدأ به د
 

 
 سنة وشهران –مصطفى (: 0)الشكل 

 
اخلطوة املنطقية  وهل البدء؟إل عاد إىل نقطة أحدث طفرته املنطقية األخرية ن الفن قد ميكننا أن جنازف بالقول إولكن هل 

بعد أن استهل   ضياع يف متاهات فن ما بعد احلداثةال من بدال كاألطفالالتالية هي السعي جمددا حنو الواقعية البصرية  
مولر وإيلغر يقوالن يف كتارما املشكرك ؟ عصر احلداثة  الطفرات املنطقية كلها وأثبت أن فوضى الفن ليست دائما خالقة

ال من أي فكر إن الفن التجريدي كان فنا غريزيا له أنصاره، وله أعداؤه الذين اهتموه بأنه خ" مئة عام من الرسم احلديث"
كما أدين الفن التجريدي . أو هدف، وإنه استسالم تام تزامن ظهوره مع ظهور بوادر االحنالل العميق الذي أصاب احلضارة

ألسباب أخرى باعتباره رفضا أو انعداما للقدرة على فهم الشكل أو تفسري االنفعاالت  -حسب ما ورد يف كتارما–
00. يهيئ فرصا  مثالية للبلهاء واألفاكني واملتطفلني على الفنوالتحكم بالوسيلة، إضافة إىل أنه 

 

 
املتأخر املبتلـى بـكردي الكثـري مـن القـيم  عصرألنه نتاج إنسان هذا ال ا  مريضالتشكيلي على ما يبدو للكثريين الفن لقد أمسى 
مع جمددا نتقال ن يولد دافعا فنيا لالأال حيق لنا يف هذا السياق أن نتساءل إن كان من املمكن لواقع هذا العصر أ. اإلنسانية

عـل  املربعـاترسـم مث  عـّل للـ  حييـي الرغبـة يف الكمـال، رسـم الـدوائرمرحلة إىل والتيه  األطفال من مرحلة اخلربشة والتجريد

                                                 
10
 .252، ص (0110اجلامعة األردنية، : عمان)حممد عصفور . ة د، ترمجتشريح النقد: نورثرپ فراي 
 
11
بغداد، دار املأمون للكرمجة والنشر، )مئة عام من الرسم احلديث، ترمجة فخري خليل ومراجعة ج را إبراهيم ج را : مولر وفران  ايلغر. إي. جي 

       052ص ، (0111
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الفـــن التشـــكيلي عالقـــة  مث إحيـــاء، عـــّل للــ  حييـــي حـــب اجلمـــال األشـــكال األخـــرىرســـم مث  باط،ضـــللــ  يفـــت  منافـــذ لالن
 عّل لل  يشفيها ويشفي الفن والفنان؟ مع الطبيعة املريضة هي األخرى احلميمة

 
وأخريا أود أن أنوه إىل أن املراجع االجنليزية اليت استندت إليها هذه الدراسة أكثر بكثـري مـن املراجـع العربيـة ألنـين عانيـت مـن 

وقــد ترمجــت كافــة االقتباســات الــيت أوردهتــا يف الفقــر الــذي يكتنــف املكتبــة العربيــة يف جمــال الكتــب الــيت تعــىن بفــن األطفــال، 
 .الدراسة بنفسي باستثناء بع  الكرمجات الشعرية اليت أشرت إىل اسم مكرمجها يف احلواشي حيثما وردت يف النص

 
كما أود أن أشـكر أمهـات األطفـال التاليـة أمسـاؤهم لسـماحهن يل بدراسـة مـا تـوافر لـديهن مـن رسـوم ألطفـاهلن وإغنـاء هـذه 

ومرينـا  حممد عصفور، وسلمى عصفور، ومصطفى عصفور، وميس عصفور، ورمي عصفور، وكرمي عصـفور،: سة ببعضهاالدرا
 مبــي ،كريشــان، وهاشـم كريشـان، وزينــب كريشـان، وبشـار أبــو عنـزة، وحـال   (2)ليـب، وعلـي  (0)ومنـري ليـب، وعلــي  التايـه،

وميشيل طويل، وتاال طويل، وتانيا ويسري نايف، ا العالوي، ومايا العالوي، ومري  يوسف،ومسية الدباو، وسارة الدباو، وهبة 
 .طويل، وراما ملحم، وآيات سليم

 
* 



8 

 

 "ر  م  والق   ال  ك  "
 (22:رث  املدَّ )

 
مبفرداتــه  ألمــهالــذي كــان عمــره يقــل عــن العــام ونصــف العــام آنــذاك، يــده إىل الســماء، وقــال  خالــد،قبــل عشــرة أعــوام، رفــع 

: خبيبـةســكت لوهلـة مث قـال وهـو ينظـر إىل القمـر ". يـدك وخـذه م دَّ : "لت لهايف عينيه، وق نظرتْ ". أعطين القمر: "الطفولية
  02!"يف أعاليهلندعه "
 

ويف يـوم آخـر  ."خمتبـئ خلـف الغيمـة: " لـت لـهاقف" أيـن القمـر؟: "اويف مناسبة أخرى نظر إىل السماء امللبـدة بـالغيوم، وسـأهل
 !"الغيمة خمتبئة خلف القمر" :اهلمساؤه صافية، نظر إىل السماء وقال 

 
 . واملتقدة لقد عاش اللحظات الشعرية بتلقائية حواسه الطفولية املرهفة

 
الـذي رمسـت ( 2)أما الطفلة مرينا فقد رمست تلـ  الدهشـة بـالقمر يف زمـن آخـر، وعـ رت عنهـا يف الرسـم املـدرج يف الشـكل 

 :الرسم ستتسلق السُّلَّم لتحضر القمر املضيء فيه بنتا وورودا وس لَّما  صغريا، وقالت إن البنت يف
 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –مرينا (: 2)الشكل 

 
، .."ا،ـتِيـتا، تِيـتا، إتـ ْت ت: "مل تتكلم مبكرا، لكن روحها املستعدة لعشق املوسيقى جعلتها تدندن قبل عامها األول هديل

 :أو ملل أغنية فقد كان األطفال األك ر سنا  يف احلضانة يرددون دون كلل
 
Twinkle, twinkle little star,  
How I wonder what you are…  

 

                                                 
12
 "!قَخَلْص، خلّيه فو ": قال بالعامية 
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ال بد أن مؤلف أغنية األطفال هذه األشهر يف العامل كان طفال ال تـين حتـريه جنـوم السـماء، تلـ  النجـوم الـيت ال يصـلنا منهـا 
فهو فن اآلسر الذي ينبعث من روح أطفالنا اآلن، ك الاومثلها ل. اآلن سوى رجع لاك الضوء الذي بعثته قبل ماليني السنني

نســـانية، الروحيـــة إلفالتجـــارب ا. لـــيس إال رجـــع الصـــدى لكراكمـــات الفـــن يف جينـــات البشـــر عـــ ر التـــاريخ اإلنســـاين كلـــه أيضـــا
جلودهم شيفرات أمحاض البشر النووية لتؤثر يف نتاجهم الفين وسلوكهم ال لون  إىلأيضا على ما يبدو  جتد طريقهاواحلسية، 

ْغز الشاعرة تقول. وملمس شعرهم فقط   :إليزابث َجِننـْ
 

 تلكم  النجمة  اليت يتَّكي ضوؤها َعَليّْ 
 من زمان مضى قصيّْ  غادر الضَّْوء  أ فْـَقها
 لعيوٍن تكون قد مضت تـ ْرِسل  اآلَن ضوءها
 عن سنا الضوِء أ ْغِمَضت لن تراه ألهنا

 بعد أن ختمد الرغابْ  وكذا احلبُّ ِإن أتى
َوَهج  اجَلْمِر يف الكرابْ  قد يرانا وقد خبا

02 
 

لكن ملالا نفقد القدرة على اللعب مع القمر وجنوم السماء؟ وملالا يعتزل معظم أطفالنا الفن على أعتاب العاشرة أو بعدها 
هذه ألن تنا بيو  السحري إىل مغارة اللِعب املقفلة بعيدا عنبقليل؟ هل كان جيب على عازف الناي أن يستدرجهم بلحنه 

 فنهم اآلسر كما ينبغي؟    ترعَ ملالبيوت 
 
* 

 

، وعلى من تكسو عينيه غشاوة حتجب عنه الرؤية أن يغسلها رذه الرسوم مرارا إىل أن تعالوا نتأمل دهشة األطفال معا  
 .. ترى

 

* 
 

                                                 
13
 :املتوفرة يف املوقع التايل The Delay قصيدة :حملمد عصفورالكرمجة  

http://www.poems.md/elizabeth-jennings/delay-3380.html 
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 الفن البدائي والفن الطفوليالعالقة بين : الفصل األول

 
فالرسوم اليت كان يرمسها فنانو العامل القدمي على جدران  .ائي يف طفولة البشرية بالسحرارتبط الفن لدى اإلنسان البد

الكهوف كانت تكسبهم مكانة خاصة، فيعفون من مهام الصيد ليتفرغوا لفنهم السحري الذي كان يعتقد أنه ضروري 
تمعاهتم، وأن الكهوف املكسوة بالرسوم  يؤدون وظيفة سحرية جمل"إل يعتقد أن فناين الكهوف كانوا . لتستقيم أمور حياهتم

ويالحظ أن معظم الرسوم يف تل  الكهوف هي ألنواع  02."كانت أماكن ملمارسة طقوس هتدف إىل جلب احلظ يف الصيد
 ،وكانوا يهدفون. أناس العصر احلجري القدمي مل يضعوا حدا  واضحا  بني التصوير وبني الواقع"ـ ــفخمتلفة من احليوانات 

وكانوا يعتقدون أهنم بقتلهم للصورة فهم إمنا يقتلون روح احليوان . للحيوان، إىل تقريب احليوان نفسه إىل قبضتهم بتصويرهم
وسيلته الطفولية ملواجهة خماوفه اليت  ولكنهالة باملعاين والقوى السحرية، رسومه حممّ  فقد ال تكونأما الطفل   05."احلية

كرى الطفل اخلائف يرسم الوحوش واألشباح اليت يسمع عنها عّله برمسها يقب  ف. يستحضرها بسهولة عندما يهّم بالرسم
 .إمنا رسم خماوفه الدفينة أيضا (2)املدرج يف الشكل  الشب فالطفل الذي رسم  .عليها
 

 
 سنوات 3 -خالد (:  2)الشكل 

 

فن فطري؟  كال،  بأنهالطفل  عندما نقول إن فن اإلنسان البدائي فن فطري، فهل نعين نفس ما نعنيه عندما نصف فن
فالفن عند اإلنسان البدائي فطري ألنه مل ينفصل متاما بعد عن الطبيعة ومل يرتبط باملدنية ما قد جيعله يوصف أيضا بالنقاء، 

البيت، ويوصف دون احلاجة ألي تفلسف أو تورية بالعفوية والتلقائية -أما فن الطفل ففطري ألنه مل ينفصل بعد عن األم
لكن الفن البدائي يتسم غالبا  بنضج قلما نلمحه يف الفن الطفويل، وإن كان يشكرك معه يف أنه يبدو بسيطا  من . اءوالنق

                                                 
14

 Jones, Colin (1994), The Cambridge Illustrated History of France. Cambridge: Cambridge University 

Press, 18. 
عمان، شركة )العامل القدمي،  ترمجة عصام التل وحترير رندة قاقيش  –تاريخ الفن، اجلزء األول : جانسون هورست ولدميار جانسون ودورا جني 05

 .02، ص (0115الكرمل لإلعالن، 
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ناحية وأنه فن كاشف من ناحية أخرى؛ يكشف عن الالوعي الفردي عند الطفل وعن املوروث السحري والطوطمي أو ما 
 .اإلنسان البدائي عند قد نطلق عليه الالوعي اجلماعي لدى احلضارات القدمية

 
فهما ال يشكركان إال يف القليل من . من الصعب أن جيد املتأمل للفنني الطفويل والبدائي أن مثة شبها حقيقيا بينهما

ومن أوجه الشبه اجلانبية هذه . املواصفات واملقاربات العامة اليت ترتبط خبصائص بع  الرسومات ورمبا بع  تقنيات الرسم
. سيما يف مراحله األوىل، يرسم أشكاال عشوائية مث يبدأ بربطها مع ما يعرفه من أشكال يف عامل الواقعأن الطفل، وال 

والطفل يف تكنيكه املعكوس هذا يشبه النحات البدائي الذي كانت االحنناءات الطبيعية يف الصخور والطبيعة تســاعده على 
. ورة الذهنية أو احلسية اليت خلقتها عشوائية التكوين الطبيعياستحضار أشكال حمددة يف لهنه، فينحت حوهلا لي رز الص
استخدم "، فقد ((2)أنظر الشكل ) La Magdelaine اجملدليةومن األمثلة الشهرية على لل  النحت املوجود يف كهف 

ساب وغري الفنان لنحت الساقني واجلذع ال روزات الصخرية الطبيعية، بطريقة يبدو معها أن األشكال تنبثق بشكل من
فيكاد ال يرى، بينما يبدو الرأس وكأنه ملغى متاما، بسبب عدم  [ كذا]أما الذراع األمين . ملحوظ تقريبا من احلجر نفسه
    03."كفاية السط  الطبيعي الحتضانه

 

 
 (2)الشكل 

 

يانا ِحَرفية عالية تدعو إىل والفن البدائي عند احلكم على جودة النتاج النهائي ال يبدو يف معظمه فنا  طفوليا  بل يعكس أح
اإلعجاب الشديد، كما أنه يف كثري من األحيان حافل، بالرموز واملدلوالت الثقافية اليت تعكس تفاصيل حياة اإلنسان القدمي 

 .فبات يؤدي وظيفة توثيقية ،وكأن الفن كان بديال لدى اإلنسان القدمي عن الكتابة را، إْن مل يكن مثقال ومهومه ومعتقداته
للتعبري،  أساسية   وهذه اخلاصية األخرية قد تكون مشكركة بني الفن البدائي والفن الطفويل، فكالمها بديل عن الكتابة وسيلة  

كأطفالنا باستمرار  أطفال اإلنسان البدائي أقالما وورقا  أعطيوأعتقد أنه لو . لكن الطفل غري معين بالتوثيق بل بالتعبري فقط
 .هم لكن بدون مظاهر احلضارة املادية كالسيارات والقطارات وغريها من رموز العصر احلديثلرمسوا رسوما تشبه رسوم

 

إن فنه جزء من صراعه األزيل . أن اإلنسان البدائي الكبري أنضج من طفل اليوم، ومهومه مل تكن طفولية بالتأكيديف ال شّ  
جلمال، وإن مل يكن خيضع لقوانني املنظور والتلوين اليت يدرسها وكثريا ما حيفل با ،وأسلوبه يف الرسم ال خيلو من نظام. للبقاء

                                                 
 .02، ص  هورست ولدميار جانسون ودورا جني جانسون 03
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الذي اكتشف يف جنوب  Chauvetمثال يوجد على أحد جدران كهف شوفيه  (5)يف الشكل فالرسم الرائع . الفنانون اليوم
هذه الرسوم إىل ما  ود تاريخـــاحليوانات، ويع أنواعوحيتوي هذا الكهف على مئات الرسومات ملختلف . 0112فرنسا يف عام 

  هل حيق لنا أن نصف هذا الرسم بالطفويل أو حىت بالبدائي؟  07.ألف سنة 20قبل 
 

 
 (5)الشكل 
 

ويبدو أن أسلوب الرسم يف الكهوف املختلفة املوجودة يف املنطقة نفسها متشابه، مما يؤكد على أن الفن البدائي كانت له 
رسم بني اللوحات يف الكهوف املختلفة مؤشر على وجود مدارس لفناين التشابه يف أساليب ال"وهذا . أنظمة حتكمه

    01."الكهوف، أو أنظمة للتدرب واالحكراف
 

ارتبـاط اإلنسـان  أنالعصر احلديث على االعتقاد بأن اخل رة واحلنكة واملهارة والذكاء أمور ترتبط به ومبدنيته رغـم  إنسانيصر 
والسـذاجة الـيت يوصـف رـا اإلنسـان األول وكـل مـن يـرتبط بالطبيعـة واألرض  . هافسـاألول بالطبيعة قـد ينـتج لديـه الصـفات ن

كــالفالحني وأهــل القــرى حــول العــامل ال عالقــة هلــا بقصــورهم العقلــي أو العــاطفي بــل بالنقــاء النســيب حليــاهتم، ورمبــا كــان هــذا 
ن نقاء األطفال أكثر مأساوية من نقاء اإلنسان النقاء هو ما يشكرك به اإلنسان األول وبالتايل فنه مع األطفال وفنهم، رغم أ

أنظـر الشـكل ) القدمي ألهنم خملوقات عاجزة عن البقاء وحدها، فكـم مـن طفـل يف العـامل يكـاد يرسـم كـل يـوم نفـس املوضـوع
الا مـ. بيت صغري ووردة طويلة وشجرة تفاح وغيمة زرقاء ومشس مشرقة، ورمبا طفل أو طفلة أو ما ميثـل األم أو األب: ((3)

 يعرف هذا الطفل عن العامل غري لل ؟ وما هي أدواته يف جمارته؟

                                                 
17

 http://de.wikipedia.org/wiki/Frankokantabrische_Höhlenkunst  
18
 Jones, p. 18 
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  سنوات 7 -هديل (: 3)الشكل  

 

مل يتخـــرج فنــــان الكهــــوف األول مــــن أكادمييــــة الفنــــون اجلميلــــة يف بــــاريس، ومل يتبحــــر عــــازف النــــاي البــــدائي يف علــــم النوتــــة 
فطريـا ال يفسـده إال التـدخل الزائـد يف تلقائيتـه، وال يطـوره إال التكـرار فالفن يف املقـام األول لـيس إال إيقاعـا بشـريا . املوسيقية

" البــدائي"  الفنــان لــدراســة يقــوم رــا لب أشــبهويبــدو الرســم الكهفــي للخيــول واحليوانــات األخــرى أعــاله . واملمارســة الطويلــة
إلنسان األول ال ينفي وجود رسوم كهفية على أن لل  املستوى من الرسم لدى ا. لتطوير تقنياته الفنية يف أكادمييته الكهفية

 Bhimbetka)يف أحـد كهـوف بيمبيـدكا  (7)يف الشـكل قدميـة مـن إنتـاج فنـانني يرمسـون بأسـلوب يبـدو طفوليـا مثـل الرسـم 

Caves )يف اهلند: 
 

 
 (7)الشكل 

 
يـة تغطـي كافـة جوانـب ن مواضـيعها توثيقفـإلكن رغم البسـاطة يف تكنيـ  الرسـم املسـتخدم يف رسـوم بعـ  الكهـوف اهلنديـة 

وهـذه الرسـوم حمملـة بــالرموز ...ومصــارعة احليوانـات...الـوالدة والـرقص اجلمــاعي والطقـوس الدينيـة ومراسـم الـدفن"احليـاة مثـل 
 01".الدينية والطقسية

 

                                                 
19
 en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting 
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الضـوء من الدارسني يف السـنوات األخـرية علـى أن التوجـه حنـو دراسـة مراحـل تطـور الفـن عنـد األطفـال إللقـاء  كثريوقد أمجع  
أن اجلـدل الــذي "وخيلــص ريتشـارد جــويل إىل . تـؤد إىل نتــائج يعتـد رـا سـوى مغالطـة فكريــة ملعلـى تطـور الفــن البـدائي لــيس 

القرن العشرين ساعد على رفع شأن فن الطفل ليسـكرعي اهتمـام مجهـور أوسـع رغـم أن الـربط الوثيـق بـني تطـور  بدايةساد يف 
 21".ساس له إىل حد كبريفن األطفال وتطور الفن البدائي ال أ

 
 :وبيكاسو مع الفنين الطفولي أو البدائيأحمد نعواش و خوان ميرو و  هليبول ك  تجارب 

 
توصف رسوم بول ْكليه بأهنا تنتمي إىل الفن الطفويل ألهنا نتاج حماوالته احلثيثة إلعادة إحياء خصائص رسومه األوىل يف 

فقد كان مصدر إهلام  " القزم والقناع"الذي رمسه قبل سن العاشرة واملعنون ( 1)طفولته، وال سيما الرسم املبني يف الشكل 
 .كبري له يف مسريته الفنية

 

 
 بول كليه(: 1)الشكل 

 
وبذل  فإن . ْكليه أن يرسم ما يعرفه لهنيا عن األشياء ال ما يراه متاما كاألطفال أي أنه مل يعد معنيا  بتقليد الطبيعة  حاول

أن "ومل يقتصر لل  التوجه على ْكليه فقط فقد حاول غريه من الفنانني الكبار أيضا  . هنية ال بصريةرسومه باتت رسومات ل
 20."يعيدوا التقاط صور من لاكرة الطفولة لديهم واستعادة قدرة الطفل على تصوير بع  ما يعرفه

 
لوان واألشكال، مما جيعلها تبدو لبع  ل ْكليه ولو سريعا  أجواء من اللعب، وكأنه طفل يلعب باألپويستشعر من يتأمل فن 

يف الفن خالية من جدية الفن اليت حنسها دون جهد منا عند تأمل أعمال الفنانني الكبار من أمثال سيزان ‘ األصوليني’
لكن رمبا لو أعطيت رسومه فرصة ثانية . ن غوخ وغريهم، فريفضوهنا أو على األقل ال جيهدون أنفسهم لتذوقهاڤاسو وپيكاو

                                                 
20
 Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell, 8 

21
  Di Leo, Joseph H. (1973), Children’s Drawings as Diagnostic Aids. New York: Brunner/Mazel, 8 
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قبل رافضيها ونظرة أكثر تأنيا  فقد يتمكنون من تذوق اجلمال الطفويل غري اخلايف فيها ألنه مجال ال خيلو من النضج من 
واملعرفة الفنية رغم طفوليته الظاهرة ، فهو فّن موجه بذهن كليه ليبدو لنا طفوليا وإن مل يكن كذل  متاما، مما جيعله فنا  

الرغم من املظهر املخادع لفنه املتسم بالبساطة والطفولية، إال أنه يعكس سطوته التامة  فعلى"طفوليا  مموها  خببث ودهاء، 
  ":لعنة آدم"س يف قصيدة له بعنوان لر ييتْ تْ بَـ ِوْلَيم يقول الشاعر ويف هذا السياق  22."على الشكل

 

 ،غرق كتابة سطر من الشعر منا ساعاتسترمبا ت: تلق"
 ،إن مل يبد  نتاج ومضة فكرٍ  هلكن

 فإن جهدنا يف الكتابة واحملو ال قيمة له،
 ننحين وسيكون من األفضل لنا أن 

 أو تكسري الصخور ،فرك أرضيات املطابخونكّد يف 
 .كاملعدم املسنّ   كل الظروف اجلوية  يف

  العذبةاألصوات  فنظم  
 أن نشقى أكثر من كل هؤالء  يعين

 22"... عن العملنيعاطلكالوأن نبدو  
 

كرس كليه "فقد . من األمثلة الصارخة على لل ( 00)ولوحة املوسيقى البصرية يف الشكل ( 1)لشكل لوحة سينشيو يف ا
إال أنه سعى أيضا ليع ر عن أشياء ( من هنا جاءت السمة الطفولية يف بع  فنه)عنايته للحفاظ على النقاوة األولية لوسائله 
 22."معقدة وأن حيقق، بالتايل، نقاوة أســمى

 
وقبالة لوحة ( 01الشكل (لوحة سينشيو  اليت تتسم باالختزال وجها  رمسته هديل  يف السادسة من عمرها وضعت  قبالة 

إل يالحظ االختزال   ،(02الشكل )املوسيقى البصرية اليت تتسم بالفرح والتدرج اللوين بيتا رمسته يف اخلامسة من عمرها 
ويالحظ أيضا أن الطفلة خطت خطوة عمالقة إىل األمام فقد استغنت . والفرح الطفويل يف أسلورا وتنويعاهتا اللونية أيضا
 .عن الدائرة اليت متثل الوجه واكتفت مبا هو أهم

                                                 
22
بغداد، دار املأمون للكرمجة والنشر، )مئة عام من الرسم احلديث، ترمجة فخري خليل ومراجعة ج را إبراهيم ج را : لغرمولر وفران  اي. إي. جي 

 027، ص(0111
 
23
 انظر  

W. B. Yeats, The Collected Poems, ed. Richard J. Finneran, 2
nd

 ed. (Houndmills: Macmillan, 1989), pp. 80-

81. 
 025، ص  ان  ايلغرمولر وفر . إي. جي 22
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 سنوات  3 -هديل (:  01)الشكل          سينشيو    –بول كليه (:  1)الشكل 
        

              
 (بيت( أشهر  1و  سنوات 5 -هديل :  (02)الشكل                هكلي بول:  (00)الشكل                
 

وقد صادف أن  . ومن الفنانني الفلسطينيني الذين تربعوا يف عامل الفن الطفويل ومل يبارحوه لليوم الفنان املعروف أمحد نعواش
اليت بدأت  را عالقيت مع كان أستالي يف معهد الفنون اجلميلة يف األردن يف أواسط التسعينيات، وقد أحبَّ لوحايت العفوية 

ارمِْسي يا بنيت، : "الفن التشكيلي، مما جعله يقول يل بنوع من الضيق كلما رآين أرسـم موضوعا أكادمييا مع بقية الطالب
فهو مل يكن جيد أي لذة يف الرسم البصري ..". دعِ  من هذا وعودي إىل ما قد بدأت به"، وكأنه كان يقول يل ..."ارمِْسي

: وكلماته كانت تذكرين مبا ر ِوَي عن أّن بول كليه كان يقوله لتالميذه باستمرار. ي، لكنه كان مرغما  على تدريسهأو الواقع
، فكالمها على ما يبدو يؤمن باملراس الطويل، ورمبا التكرار الذي قد يكون أحد أقصر الطرق إىل 25..."مترسوا، مترسوا، "

مل يبد  كذل  إال بالتمرس والتكرار للقب  بقوة على ما هو طفويل فعال يف اخلطوط  فما يبدو طفوليا يف فنهم. اإلتقان التام
وي عرف . واأللوان ليستقر يف الذهن أوال، ويف حركة اليد املنف ذة للصورة الذهنية ثانيا ، ويف خيارات الذهن واليد العفوية ثالثا  

وأعتقد أن لل  رمبا ساعده على استعادة . د اليمىن أيضا  أن بول ْكليه كان أعسرا ، ولكنه درب نفسه على استخدام الي
ورمبا أراد أيضا تنويع إنتاجه . رجفة اليد الطفولية واحلس الطفويل األول عند ملس األدوات الفنية وتوجيهها بيد عذراء

 ولكن. لاته الذهن حرَّكهمافلكل يد شخصيتها بال ش  وإن ! ومضاعفته يف صراع ضد الزمن، فيكون فنانني يف آن معا

                                                 
25 www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html 
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رغم إصرار كليه على الرسم بكل ما أويت من إمكانيات وأيدي فإن السعي الستعادة الطفولة مرة أخرى استعادة تامة قد ال 
ريل چاعلى حّد تعبري " ال أحد يعيش حياة تطول مبا يكفي ألن يصب  أكثر من هاوٍ ف"يكون إال حلما  جمنونا  بعيد املنال، 

   23.چاپلن
 

وقد راق يل وضعها قبالة رسم لذات . متثيال جيدا أسلوب أمحد نعواش الطفويل يف الرسم( 02)يف الشكل  متثل اللوحة
ل كليه يف استعادة ما پوفأوّد أن أظهر بذل  أن نعواش قد يكون أجن  من . (02الشكل ) الطفلة رمسته يف عامها اخلامس

تذة الفن الكبار يف األردن عن أن أمحد نعواش لو قي  له أن وأود أن ألكر هنا أيضا ما قاله يل أحد أسا. هو طفويل حقا
 .ألصب  فنانا لائع الصيت، عامليَّ الشأن( وال أدري مل اختار هذا البلد األورويب بالذات)يعيش يف إيطاليا 

 

            
 شهرأ 1سنوات و 5 –هديل (: 02)الشكل                         نعواش   :(02)الشكل           

 
أما الفنان اإلسباين خوان مريو فقد كان رساما واقعيا متاما يف بداية مسريته الفنية لكنه انتهى إىل مقاربة العوامل البدائية حينا 

والالفت للنظر أن لوحاته اليت تقارب العوامل البدائية هلا مجهور أوسع من تل  اليت تقارب العوامل . والطفولية حينا آخر
يعيد "فمريو يف لوحاته لات العوامل البدائية . يزل الناس حييدون عن األعمال اليت ال يكون النضج فيها صارخافلم . الطفولية

-وشخوص مريو تذكرنا بآهلة ما قبل التاريخ، ويف األخص اآلهلة...الصلة بإنسان ما قبل التاريخ، بروح ال ختلو من الفكاهة
 27".األم يف العصر احلجري

 

طفوليا متاما، لذا فقد وضعته قبالة رسم آخر هلديل عندما كانت يف عامها ( 15)درج يف الشكل ويبدو عمل مريو امل
 :السادس، إل باتا يبدوان أمجل معا

 

                                                 
26  (1998),The Pocket Encyclopedia of Painting & Drawing. Leicester: Abbeydale Press 

27
 025، ص  مولر وفران  ايلغر. إي. جي 
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 سنوات 7 -هديل  (:03)الشكل      مريو (:05)الشكل                   

 
ري من الرموز السحرية البدائية استخدمها يف لوحته بروح من يبدو حممال بكم كب( 17)لكن عمل مريو الرائع يف الشكل 

 :للوحة من النضج ما يستحيل معها إجياد لوحة طفولية موازيةاوهذه . اللعب والعبث والفكاهة
 

 
 مريو(: 07)الشكل 

 
عامل أال وهي أما الفنان الكويب ويفريدو الم فقد حظي بشهرة  عاملية من خالل إحدى أعظم لوحات الفن البدائي يف ال

 :، وهي مثال صارخ على الفارق الكبري بني الفنني البدائي والطفويل(18)املدرجة يف الشكل " األدغال"لوحة 
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 األدغال -الم (: 01)الشكل   

 

ولكن املتتبع لتطور مسرية الم الفنية جيد أن أعماله الالحقة أصبحت لات تكوينات تبدو خطوطها أبسط وأكثر اختزاال 
كثافة من حيث التفاصيل املدرجة فيها واأللوان املستخدمة إال أهنا يف لات الوقت تزداد ب عدا  عن العوامل الطفولية وال وأقل  

فالتبسيط يف (. 19)تبارحها صفة البدائية رغم أهنا أكثر قسوة وتعقيدا من الداخل كما يتض  من اللوحة يف الشكل 
 الرسم الطفولية، ال بل قد يكون من قبيل التجريد والتكثيف واالختزال الذي الشكل ال يعين بالضرورة االقكراب من عوامل

إلبراز ‘ الوسيلة’وال يتحقق لل  إال للفنانني الكبار الذين أتقنوا صنعتهم، فسيطروا على . يغين اللوحة ويعقدها من الداخل
إىل وصف البدائية يف كوبا بل إىل ‘ األدغال’ة ومل يهدف من خالل لوح... يصور معاناة بلده "أراد الم أن وقد . ‘الرسالة’

ِخص فيها تراثهم من خالل السياحة..وإلقاء الضوء على..تصوير حالة روحية  21."الطريقة اليت اسكر 
 

 
 األمومة –الم (:  19)شكل ال

 

                                                 
28 en.wikipedia.org/wiki/Wifredo_Lam 
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غري املمكن عرض  كان من"وقال يف مذكراته إنه . سو أحد أكثر الفنانني العامليني حتمسا  لفن األطفالپيكاورمبا كان 
رمست صورا  أكادميية وأنا يف . كانت تنقصين براعة الطفل وبراءته. اللوحات األوىل اليت رمستها يف معرض لرسوم األطفال

سو يف سّن پيكاأحد األمثلة على القدرة الفنية لدى ( 20)، والرسم املبني يف الشكل 21"السابعة من عمري أخافتين دقتها
 :21التاسعة

 
 بيكاسو(: 21)الشكل 

 

وقال الناقد الفين هريبرت ريد يف رسالة . أنه حقق يف هناية حياته فقط البساطة الطفولية اليت طاملا حبث عنها سوپيكاويعت ر 
قال له يف معرض لرسوم األطفال إنه احتاج لسنوات طويلة كي يتعلم أن  سوپيكاإن  0153أرسلها إىل جريدة التاميز يف عام 

 : والتخطيطات التبسيطية اليت أجنزها للكثري من احليوانات تعت ر من أشهر إجنازاته ومنها 20. فاليرسم كهؤالء األط
 

       
 

       
 (21 – 20)األشكال 

                                                 
 1، ص  سوپيكالرسام اإلسباين بابلو ا: موسوعة الفنون التشكيلية 21

30
 www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html 

31
(1998).  The Oxford Dictionary of Twentieth Century Quotations. St Helens: Oxford University Press, 

249. 
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وأود أن أدرج هنا جمموعة من التخطيطات اليت أجنزها أطفال صغار لتأمل احلس الفطري فيها الذي مكنهم من التقاط ما  

 :عن بع  املخلوقات خبطوط بسيطة هو كاف للتعبري
 

         
    أشهر       5سنوات و   (       تمساح)أشهر  3و واتسن 2            (حشرة)أشهر  3و واتسن 2 (مخلوق ما)سنوات   (          حوت)ونصف  واتسن 3: خالد 

 

    
 سنة 11    سنوات 9                 واتسن 7(                    طائر ما)سنوات  6 : خالد

 

         
                 سنوات1   (فيل)سنوات   7       (قطة)أشهر  8سنوات و 3(          وجه فيل)تماما  واتسن 3(     دجاجة)أشهر  10سنتان و: هديل

 

 (22 – 21)األشكال 
 

سارت مسريهتم الفنية يف خط دائري وانتهت حيث بدأت يف وهكذا جند أن كثريا  من الفنانني انتهوا عند نقطة البداية، ف
 . أحضان الطفولة وكأهنا منبع الفن ومصبه يف آن

 
*
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 مراحل التطور الفني عند األطفال: الفصل الثاني
 

ن فالتغريات الفنية حتدث بالتدريج وال تتطابق يف زم. قاطعة ليست مراحل التطور الفين اليت تقوم عليها هذه الدراسة حدية
ولكن هناك اجتاهات عامة ميكن رصدها وتتبعها واالستدالل من خالهلا على التطور الفين لدى . ظهورها عند كل األطفال
فقد لوحظ أن وصف مراحل التطور املعريف والفين الطبيعي لدى األطفال يف كتب احملللني النفسانيني . الطفل ومستواه العام

املراحل أدناه حبسب مالحظايت على   وقد أدرجت.  يف بع  السمات العامة ختتلف من دارس إىل آخر، ولكنها تشكرك
ومن مثَّ عبور املراحل بشكل أسرع ( أي يف بداية الثانية من العمر)اإلنتاج الفين ألطفال أعطوا فرصة البدء باخلربشة مبكرا  

اليت ميّر را طفل ميس  القلم ألول مرة  فالطفل الذي ميس  القلم ألول مرة يف سن الرابعة سيمّر بنفس املرحلة. نسبيا  
فاخلالف ليس على املراحل نفسها بل على الوقت الذي تظهر فيه . وعمره سنتان فقط وإن كان سيتجاوزها بشكل أسرع

يف  ي ظهر االتساق يف املراحل اليت مير را السلوك الفين التطور املنتظم للنمو املعريف، ال االتساق: "يقول دي ليو. وتستغرقه
. وتعت ر األشكال البشرية حتديدا من املؤشرات القيمة على النمو املعريف وتستخدم أساسا  للقياس . وقت ظهور هذه املراحل

وعلى الرغم من أن مستوى النمو املعريف ينعكس أيضا على رسوم األطفال للبيوت واألشجار إال أن هذين املوضوعني . . 
ولذل  فهي حمدودة القيمة لقياس . ملرجعي الذي يتوفر من خالل رسم األشكال البشريةال يوفران نفس القدر من التوحيد ا

ورغم لل  فستثبت هذه الدراسة أن األشجار ميكن أن تكون مؤشرا جيدا على مستوى النمو 22". مستوى النضج العقلي
األشكال البشرية إل كانت توفر له  فقد  كان رسم األشجار يتطور باستمرار يف رسوم خالد أكثر من. املعريف والفين للطفل

ويبدو أن اهتمامه العميق را طغى على اهتمامه بتطوير األشكال البشرية . جماال حيويا لإلبداع والتعبري منذ الثانية من العمر
فهم واملطل على بنيته النفسية سيت. اليت تطورت لديه ولكن ليس بنفس املقدار الذي تطورت فيه رسومه لألشجار والطبيعة

لل  متاما، فهو يعيش يف بيئة صحراوية حين فيها إىل سكينة الطبيعة، فما كان له سوى االهنماك يف حماكاهتا وختيلها يف 
 .رسومه
 

وغالبا ما يصف الدارسون مراحل التطور الفين لدى األطفال من وحي مراحل التطور املعريف لدى األطفال اليت وضعها العامل 
فاألقالم ال . األوىل لديه تنتهي مع هناية العام األول من العمر، وهي مرحلة ال هتم هذه الدراسة فاملرحلة 22.جيهپياجان 

واملرحلة الثانية لديه متتد من الشهر الثالث عشر وحىت الثانية من العمر . تصل فيها إىل الورق بل جتد طريقها إىل الفم فقط
ملرحلة ال هتم هذه الدراسة أيضا لذا فقد دجمتها مع املرحلة الثالثة عند وهي مرحلة ظهور اخلربشات العشوائية األوىل، وهذه ا

األوىل متتد منذ بداية العبث باألقالم : جيه اليت متتد من الثانية حىت الرابعة من العمر، لكين قسمتها إىل مرحلتنيپياجان 
نضج الطفل الفين يف الثالثة يتطور كثريا جدا فقد الحظت أن . سواء أكان لل  قبل الثانية من العمر أو بعدها وحىت الثالثة

عما كان عليه يف الثانية ألن مرحلة الواقعية الذهنية قد تبدأ يف لل  العمر، لذا فإن املرحلة الثانية يف هذه الدراسة ستمتد 
الواقعية "مرحلة يسميها  بـ جيه متتدان من الرابعة وحىت السابعة وهي پياواملرحلتان التاليتان لدى . من عمر الثالثة حىت الرابعة

                                                 
32
 Di Leo, Joseph H. (1983) Interpreting Children’s Drawings. New York: Brunner-Routledge,  37 

33
 Di Leo (1983), 38 
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وسأدخل هنا تعديلني بإضافة مرحلتني ". الواقعية البصرية"، ومن السابعة حىت الثانية عشرة وهي مرحلة يسميها بـ "الذهنية
وسطيتني أخريني، إل سيتبني من خالل هذه الدراسة أن لل  ضروري إلبراز التطور الفين لدى األطفال ببطء أك ر، 

نتاجهم الفين بدال من الكركيز على انتقاهلم من الواقعية الذهنية إىل الواقعية البصرية فقط، وهو انتقال حيدث  وللتعمق يف منو
جيه يف حدود السابعة من العمر، بينما حيدث حبسب هذه الدراسة يف السادسة من العمر، ال پياحبسب مشاهدات جان 

سن الثامنة مما جيعلها حمطة هامة أخرى يف مسرية التطور الفين لدى  كما يظهر البعد الثالث يف رسوم األطفال يف. السابعة
 . أما سن العاشرة فهي سن جيب التوقف عندها أيضا  إل تبدأ بعدها عبقرية الطفولة باألفول. األطفال

 
 :وبذلك فإن مراحل التطور الفني في هذه الدراسة تتضمن ست  مراحل هي

 

 مرحلة اخلربشة ورسم أشكال بسيطة (:سنوات من سنتين إلى ثالث)المرحلة األولى 
 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم   (:من ثالث سنوات إلى أربع)المرحلة الثانية  
 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائيب  (:من أربع سنوات إلى ست  )المرحلة الثالثة  
 (ظهور الواقعية البصرية)ذهين والتلوين البصري الرسم ال (:من ست  سنوات إلى ثماني)المرحلة الرابعة  
 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهين والبصري   (:من ثماني سنوات إلى عشر)المرحلة الخامسة  
 التقليد والنقلالرسم الواقعي و  أفول الفن الطفويل وظهور :(فصاعدا  العاشرة  من)المرحلة السادسة  
 

دى خالد وهديل خالل هذه املراحل الستة بشكل مفصل بصفتهما احلالتني الدراسيتني وسأستعرض فيما يلي التطور الفين ل
وسأوفر من خالل رسومهما أدلة بصرية على صحتها وصالحيتها النسبية لوصـف عبقريـة . اللتني تستند إليهما هذه الدراسة

بإمهاله ملمارسة الرسم، بينما ال يصل  الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطالق طاقاته الفنية الكامنة 
منولج جان بياجيه لذل ، فاملراحل فيه مطاطة جدا وال سيما بعد الرابعة من العمر، وال تنصف األطفال املثابرين على الرسم 

ار رغـم أن بل تصل  منولجا  عاّما  يرصد النمو املعريف لدى عامة األطفال الذين ال يتم بالضرورة حتفيـزهم علـى الرسـم باسـتمر 
 .رسومهم ت ستخدم لدراسة مستوى النمو املعريف لديهم

 
 

 مرحلة اكتشاف القلم والخربشة ورسم أشكال بسيطة: المرحلة األولى
 

تبدأ هذه الفكرة منذ أن ميس  الطفل القلم، ويكون لل  يف الثانية من العمر عادة وأحيانا قبل لل ، ومتتّد حىت الثالثة من 
وتوفر ممارسة الرسم للطفل وسيلة  الكتشاف الرابط . الفكرة بأهنا فكرة النمو احلركي للطفل والتطور اللغويوتتميز هذه . العمر

فالطفل يف البداية ال يعلم أن هذه اخلطوط ميكن أن متثل شيئا يف عامل . بني حركة اليد واخلطوط املتكونة على السطوح
وقد يكون ما يرمسه يف هذه املرحلة ال . ور لهنية من خالل رسومهالواقع، ولكنه يكتشف لل  بالصدفة، ويبدأ بتكوين ص

ولكن الطفل يبدأ بعد قدر من . ميثل شيئا سوى احلركة، إل يلذ لألطفال رسم عاصفة من اخلطوط، ال سيما الدائرية منها
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مساحة الورقة وحركة يده،   املمارسة بتمييز حافة الورقة، فيوجه خربشاته لتكون يف داخل إطارها، وبذل  يبدأ بالسيطرة على
كما يبدأ مبالحظة األشكال وتوجيهها رويدا رويدا إىل أن يتمكن من رسم أشكال حمددة كالدائرة أو املثلث أو املربع، وليس 

يبدأ بالرسم "وعندما يقكرب الطفل من سنته الثالثة حبسب الباحثة كاثي مالكيودي فإنه . جمرد عاصفة من اخلطوط والدوائر
إال أنين الحظت أن بدء الطفل باخلربشة قبل الثانية من العمر قد   22."رد بدال من جمموعة من اخلطوط املخربشةخبط منف

يوصله إىل مرحلة رسم الدوائر خبط منفرد يف عمر السنتني، فهديل  اليت خطت يدها الصغرية الدوائر أحادية اخلط يف 
 ! انت تصر باستمرار على أن تل  الدوائر متثل تفاحا  ال برتقاال  فعلت لل  قرابة عيد ميالدها الثاين، وك( 43)الشكل 

 

 
 سنتان –هديل (: 22)الشكل 

 
بأن األطفال ال يرمسون التفاح مع عنق قبل الثانية عشرة من العمر غري صحي  فقد الحظته يف رسوم عدة  25وادعاء دي ليو

ل هذه املالحظة اليت جيهد يف تتبعها بع  الدارسني ومث(. 44)أطفال قبل لل  بكثري كما يتض  من الرسم يف الشكل 
 . تبدو يل عدمية القيمة، فمن اجملحف استخدامها يف احلكم على مستوى لكاء األطفال أو نضجهم الفين

 

   
 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 22)الشكل      
 

                                                 
34
  Malchiodi, Cathy A. (1998), Understanding Children’s Drawings. New York: The Guilford Press, 74 

35
 Di Leo (1983), p. 172 
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بكرة تساعدهم على تطوير مداركهم، ومتكنهم قد خنلص مما سبق إىل أن إتاحة الفرصة لألطفال لكي يرمسوا يف هذه السن امل
وال يشكل . من جتاوز مرحلة اخلربشة واالكتشاف البدائية يف سّن مبكرة إلتاحة وقت أك ر لإلبداع الفين يف املراحل الالحقة
 . لل  ضغطا على قدرات الطفل بل حمفزا نفسيا ولهنيا له من خالل ممارسة نشاط يستمد منه األطفال لذة كبرية

 
ومتتاز هذه املرحلة األوىل بأن الطفل ال تفارقه الرغبة يف . 23يقول دي ليو إن الطفل الرضيع يتعلَّم أن يرى من خالل اللمس 

لكي يفهمها، لذل  فإن عبثه باأللوان واألدوات الفنية والورق ضروري ملساعدته على  -حىت القمر يف أعاليه–ملس األشياء 
. خطوطه األوىل دون هدف مسبقيرسم الطفل ف. للونية مهما كان فوضويا يف هذه السناكتشاف أدوات السحر وتعاويذه ا

يرى األقالم يف أيدي الكبار ويود لو خيتطف واحدا، فما أن تقب  يده الصغرية على أحدها حىت ميسكه كما لو كان 
تكتسي إل  ح اليت تالمسهانه أداة سحرية حتدث تغيريا الفتا  يف السطو أي شيء أمامه ليكتشف أمطرقة ويدقه على 

 ،حتري  القلم بعنف على الورق حيدث أعاجيب أك ر أنفيزهو بفعلته وحياول تكرارها ليكتشف  .األلوان أوباخلطوط 
فيتعلق بعصاه السحرية، وجيرب . املرة تلو األخرى ويكتشف الطفل فعال يغري بالتكرار ،فتنقلب الدهشة األوىل إىل متعة

ألخذ العصا  وحماوالت الكبار. يف االكتشاف ومزاولة السحر بلدران وكل شيء، ال رغبة يف التخريب قدرهتا على تلوين اجل
 .منه ليست بالنسبة إليه إال حماولة حلرمان الساحر من سحره

 
فبعضهم يكرر اخلطوط أو الدوائر أو حىت املربعات كما هو مبني يف . تأخذ اخلطوط األوىل لدى األطفال شكال متكررا

ويكتسبون من خالل مس  القلم ورسم تل  اخلطوط مزيدا من الثقة . (23)و ( 25)الطفلني األخوين يف الشكلني  رسوم
 :بأنفسهم إل يالحظون سيطرهتم على ما ينتج القلم من أشكال

 

            
 أشهر 1سنتان و  -ديل ه(: 23)الشكل             أشهر  1سنتان و   - خالد(: 25)الشكل    
 

يل الطفل إىل تكرار  األشكال نفسـها يف هذه املرحلة يساعده على اكتســاب الثقة بنفسه، كالفنان الذي يكرر خمططاته وم
ليتقنها أوال وليطورها ثانياـ وما إن يتقن الطفل شـكال معينا حىت يبدأ بتكراره كما يتض  من تكرار هديل  للشكل اجملرد 

لورق إىل أن بدأت يف استخدامه لرسم الوجوه البيضاوية واحلشرات والسم  على كمية من ا( 27)املبني يف الشكل 
 ...والطائرات

                                                 
36
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 أشهر 1سنتان و  -هديل (: 27)الشكل 

 
ن يربط اخلطوط أفيحاول رويدا  رويدا  .  أبعاد جديدة ويزداد محيمية إىل قلبه بأخذويبدأ عامل التعبري الفين لدى الطفل 

األشياء املألوفة يف لهنه، فتصب  الدائرة رأسا أو عجال أو كرة، وما يشبه املربع بيتا بلورقة عشوائيا واألشكال اليت تتولد على ا
يؤمن أن ما ختطه يده ميثل أشياء  ألنه فالطفل يرسم ما يعرفه وال حياول خلق أشياء جديدة يف هذه املرحلة،. أو سيارة
 . ميتها بل قد حيكي ل  قصة عنهاإن سألته عن خربشة ما فإنه قد ال يكتفي بتسو  .يعرفها
 

كانت عالقته مع القلم حديثة العهد، وعندما سألته أمه عندما  يف عامه الثاين خالد خطته يد  (21)املبني يف الشكل الرسم 
على الورق،  رسمفاعتقدت األم أن طفلها قد استحضر صورة الدراجة يف لهنه وترمجها إىل ". دراجة: "قال" ما هذا؟"

يف هذه املرحلة ، أن طفلها فنان موهوب منذ نعومة أظفاره رغم أن احلقيقة هي أن الطفل ل أن تفكر موضوعيا  قب وقررت
من خالل  ىعصتل  البعد أن يتمكن من عصاه السحرية ويتخطى اخلربشة العشوائية العنيفة يبدأ بالسيطرة على  ،األولية

يقرر ما الذي ميثله الرسم من خالل استحضار أول صورة من الواقع تكرار أشكال بعينها وال سيما الدوائر، وبعد أن يرسم 
ربط يف لهنه بني عجليت الدراجة ( 51)واملبينة يف الشكل والطفل الذي رسم الدوائر املشار إليها  .ميكن للشكل أن ميثلها

 .ا  خطميكن أن نعت ره والدائرتني املتجاورتني املوصولتني مبا 
  

 
 أشهر  2تان و سن -خالد (: 21)الشكل 

 
والطفل يف تكنيكه املعكوس هذا إمنا يشبه النحات البدائي الذي كانت االحنناءات الطبيعية يف الصخور تساعده على 

كما لكر سابقا،   فينحت حوهلا لي رز الصورة الذهنية اليت خلقتها عشوائية التكوين الطبيعي ،استحضار أشكال يف لهنه
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ومتييز الوجه اإلنساين . لالستجابة لتكوينات معينة لات إسقاطات بيولوجية ضرورية لبقائهيبدي استعدادا خاصا "فاإلنسان 
وباملثل فإننا نسقط صورا مألوفة لدينا على . . . إنه مبين على استعداد مسبق من نوع ما . ليس مكتسبا بالكامل. . 

ط هو الذي ساعد اإلنسان البدائي على العثور وهذا النوع من اإلسقا، "تكتالت من الغيوم تكاد ال تشبهها إال من بعيد
  27. على أشكال حيوانية معينة تصنعها النقاط املضيئة يف السماء واليت من خالهلا حتددت األبراج أو اجملموعات الشمسية

 

يطر على ـوبذل  فقد بدأ يس. م دراجة مرارا وتكراراـلكن امللفت أن خالد  بات يعيد ثيمة الدائرتني املوصولتني خبط لرس
. بعد أن الحظ أن خطوطه العشوائية قادرة على متثيل أشياء يعرفهاخطوطه العشوائية ويوجهها لهنيا بنقل الفكرة إليها 

 (: 21)يف الشكل  الرســم منكما يتض    دائرتنيحتته  عشوائي تكوينيارة عبارة عن ــم ســمن رسبعد أيام قليلة فقط متكن و 
 

 
 أشهر  1ان و سنت -خالد (: 21)الشكل 

 

الذي يتسم بقدر أقل من العشوائية ووضوح أك ر يف ( 51)ب يف الشكل قار المتكن من رسم فقط  مرور شهرينوبعد 
التكوين، مما يدل على أنه قد رسم نقال عن فكرة يف الذهن، أي أنه ميكن لألطفال أن ينتقلوا من مرحلة اخلربشة العشوائية 

 :بلوو الثالثة من العمر إلا  أعطوا فرصة الرسم يف تل  السّن املبكرة إىل مرحلة الواقعية الذهنية قبل
 

 
 اشهر  00سنتان و  - خالد(: 51)الشكل 
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وال يتمكن معظم األطفال يف . إىل اكتشاف عامل األلوان البديعاخللق من خالله ويتعدى اكتشاف الطفل لقدرة القلم على 
طوط املرسومة، لكنهم حياولون لل  وجيدون لذة يف التلوين واخلربشة، هذه املرحلة من التلوين بدقة داخل حدود اخل

وخياراهتم لأللوان تكون عشوائية لكنهم يع رون عن فرحهم مبحاولة استخدام أك ر قدر ممكن منها دون تفضيل لون على 
طفال يف هذه املرحلة أيضا وجيد األ. ويكمل اكتشافهم لعامل األلوان البديع اكتشافهم األول للقلم وسحره. آخر بشكل واع

قد ينتج لعبهم را بع  الرسوم التمثيلية اليت و . لذة يف اللعب باأللوان املائية إل يكتشفون ما تتيحه من جتليات لونية بديعة
 .تعت ر مجيلة ومبدعة إن وضعنا يف اعتبارنا أهنا رمست من قبل أطفال مل يبلغوا بعد الثالثة من العمر

 
. ربشة الدائرية للتعبري عن حالة الدوران إل يدهشهم وجيذرم دوران املراوح والدواليب والطواحني اهلوائيةويستغل األطفال اخل

ففي الرسم املبني يف الشكل . وقد يرمسون عاصفة من الدوائر لتع ر عن الدخان املتصاعد من مدخنة قطار أو مؤخرة سيارة
 .به ليلوهنا مث لريسم هو حالة الدوران مبتعة كبريةكانت األم ترسم املراوح لطفلها بناء على طل( 50)
 

 
 أشهر 1سنتان و  –خالد (: 50)الشكل 

 
. وقرابة سن الثالثة ميكن لبع  األطفال رسم بع  احلروف اليت تعلموها رغم أن احلروف يف هذه املرحلة ال تعين هلم شيئا

 ...ثلث أو الكرة أو الشباكإهنا جمرد شكل آخر من األشكال املمكن تسميتها كاملربع أو امل
 

 
 (!!Hمربعات ووحش وجهاز تلفزيون وحروف )  ا  شهر  00سنتان و  - هديل: (52)الشكل 
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( 52)فالشكل املثلثي يف الرسم املبني يف الشكل . الرؤية الفنية األوىل لدى األطفال جديرة بالتأمل، وإن كانت عشوائية

حى له بشجرة كشجرة عيد امليالد فزينها بالدوائر، وجمموعة الدوائر املتتالية أوحى خلالد بصورة جامع، والشكل املتعرج أو 
فقد أسقط فيه خالد ما هو بشري على اجلماد فرسم للقطار وجها ( 52)أما الرسم الثاين يف الشكل . أوحت له بقطار

طوط املتعرجة يف أعلى رأس مربعا وعاصفة من الدخان املتصاعد يف اخللف، أما صوت القطار فقد ع ر عنه من خالل اخل
يدل على أن الطفل ال يدرك بعد أن األشياء غري املرئية ال  لوهذا التمثيل الرمزي لألصوات واحلركة يف رسوم األطفا. القطار

ميكن رمسها، إل يعتقد أن كل ما يف لهنه أو أن كل ما يعرفه ميكن رمسه، مما يشري إىل أن اخلربشات العشوائية قد تكون هلا 
 :ان كثرية عند الطفل نعجز عن ترمجتهامع
 

       
  سنوات 2قرابة   –خالد  (: 52)الشكل          أشهر  01سنتان و  -خالد (: 52)الشكل 

 
وإن تركوا على سجيتهم فإهنم سريمسون واقعا طفوليا مجيال برؤيتهم اخلاصة . يبدو أن األطفال على دراية تامة مبا هو إنساين

وهذا امليل الفطري حنو إسقاط ما هو بشري على األشياء يالزم . خيتاروهنا لذا جيب أال نلقنهم رؤيتنا للواقع وباأللوان اليت
اإلنسان طوال حياته، ومن األمثلة الشهرية الصارخة على لل  لدى الكبار الصورة الفوتوغرافية الشهرية اليت التقطها املصور 

لكن أبسبب خيالنا املنحل أم اإلبداعي . ، فكلنا ال نرى القرن أوال(55الشكل ) 21إدوارد ويستون لقرٍن من الفلفل األخضر
 أم الباحث دوما عما هو إنساين؟

 

                                                 
38
 www.bradshawfoundation.com/clottes/page3.php 



30 

 

 
 (55)الشكل 

، فأضافت (53الشكل )أما هديل  اليت رمست الرسوم التالية فقد هتيأت هلا يف لهنها بطة بعني زرقاء على حّد تعبريها 
والالفت فيه أهنا ميزت بني رأس العنكبوت وجسده، . ميثل عنكبوتا  ( 57) يف الشكل خطني ميثالن األرجل، والرسم الثاين

فهو حبسب الطفلة مسكة ال نستطيع حنن مقاربتها إىل الواقع بسهولة كالشكلني األولني، ( 51)أما الرسم الثالث يف الشكل 
 . الذي نعرفهفربطهما باملسميات اليت أتت را الطفلة كان أسهل من ربط مسكتها بالسم  

 

              
 (51)الشكل                 (57)الشكل         (53)الشكل        
 أشهر 1سنتان و  - هديل                         أشهر  1سنتان و  - هديل  أشهر  01سنتان و  - هديل
 (كة يف البحرمس)               (عنكبوت)                   ( بطة زرقاء العني)      
 

ويالحظ أن األطفال يف هذه السن يهتمون كثريا بعامل احليوان ويتعلمون عنه يف الغالب من خالل التلفزيون وكتب األطفال 
املصورة وامللونة، أي أن الصور الذهنية ال تتشكل بالضرورة من املعايشة اليومية هلذه احليوانات أو من رؤيتها يف حديقة 

أنظر صورة )من وحي صورة الغالف على كتاب لألطفال ( 51)هديل مثال  وجه الفيل املبني يف الشكل فقد رمست . احليوان
فقد لوحظ أن الطفلة رمست الفيل من خياهلا وليس نقال عن الكتاب، فلم يكن الكتاب أمامها ((. 31)الغالف يف الشكل 

. بعد أن لل  ممكن، بل يرسم صورا لهنية حبتة، فهو ال يعرف "الشف"وال يستطيع الطفل يف هذه املرحلة النقل أو 
والالفت، ال بل املدهش، هو التقاط الطفلة الدقيق للتعبري املرسوم على وجه الفيل، فارتسم يف لهنها وأخرجته يدها بشكل 

 .  مع ر متاما
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 (31)الشكل          سنوات متاما 2 –هديل (: 51)الشكل   

   

لشكل اإلنساين بالظهور يف الشهور األخرية من هذه املرحلة، وميثل لل  خطوة هامة إىل األمام يف ويبدأ ما يرمز للوجه أو ا
ويبدو األشخاص يف رسوم الغالبية العظمى من األطفال على هيئة دائرة فقط أو دائرة تتدىل منها . تطور األطفال الفين

الدائرة لتع ر عن الرأس واجلسد معا، ألن اجلسد ال يعنيهم ويكتفون يف البداية ب. خطوط متثل األرجل أو األيدي أو كليهما
لكن بع  األطفال يرمسون دائرتني، واحدة للرأس واألخرى . وليس جزءا من الصورة الذهنية اليت متثل األشخاص لديهم

ة لهنية وهم بذل  يرمسون صور . ويع ر أطفال آخرون عن اجلسد واأليدي واألرجل خبطوط تبدو كأعواد الك ريت. للجسد
مبسطة كافية للتعبري عما يهمهم يف األشخاص أال وهو الوجه الذي ال بد أن تكون له قاعدة للجلوس عليها فريمسون الدائرة 

( 32 – 30)والرسوم املدرجة يف األشكال . اليت نعتقد حنن أهنا الرأس، رغم أهنا بالنسبة للطفل قد ال تكون أكثر من الوجه
 :فة من الرسوم البشرية قبل الثالثةمتثل على األنواع املختل

              
 أشهر                                 5سنتان و  -زينب (: 32)الشكل          شهرا 00سنتان و  -هديل  (:30) الشكل                              

           

 
 متاما سنوات 2: هديل(: 32)الشكل                              
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 :والوجه الدائرة

 
 ال شّ  أّن الدائرة تذكر األطفال بالوجه البشري، وهذه ليست ظاهرة مكتسبة وإمنا موروثة على ما يبدو، إل يقول غوم رك

ومتييز الوجه البشري من هذا املنطلق . نستجيب، من واقع استعداد مسبق، لتشكيالت معينة هلا أمهية بيولوجية لبقائنا إننا"
( 32)خالد  الذي لون الباب يف الشكل و  21." تسب بالكامل بل إنه مبين على نوع من الصفات وامليول املوروثةغري مك

كان يف سين احلضانة، وقد لوحظ أنه كثريا ما كان خيلق وجوها أثناء تلوين املساحات، فقد رسم وجها يطّل من شباك هذا 
 منه أحد؟الباب بدافع من فطرته، فما نفع الشباك إن مل يطّل 

 

 
 سنوات 2 –خالد (: 32)الشكل      

 

، أما األنف واأللنان فقط غالبا ما حتتوي على عيون وفمأحيانا حتتوي على عيون فقط و كما أن الوجوه اليت يرمسها األطفال 
أما األنف  ،والفمفهي زوائد غري ضرورية يف فنهم، واملتأمل يف لل  جيد أن التعابري اإلنسانية تتحدد فعال من خالل العيون 

يع ر عن ( 35)والرسم املبني يف الشكل  .واأللنان فهي أعضاء ساكنة وظيفتها الوحيدة منع نظارة الكبار من السقوط
لل ، فالعيون والفم هي اليت صنعت لل  التعبري الغام  يف الوجه، ومل يكن لألنف الرمزي واأللنني الضخمتني أي دور 

  :يف لل 

 
 شهرا   00سنتان و  - هديل(: 35)الشكل 
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ولكن قدرة . ويدعي الدارسون أن كمية التفاصيل اليت يضعها الطفل يف الوجه مؤشر على لكائه إال أن هذا غري ثابت متاما
األطفال يف حقيقة األمر على استخدام الوجه أداة  للتعبري عن املشاعر اإلنسانية حمدودة جدا، فهم ال يستطيعون يف أغلب 

تعبري عن مشاعر الفرح واحلزن ورمبا اخلوف والعدوانية وعدم الرضا، أما املشاعر األعقد من لل  فيعجزون األحوال سوى ال
وجتدر اإلشارة إىل أن قدرات األطفال على استخدام الوجه أداة  للتعبري حىت عن هذه املشاعر اإلنسانية . عن تصويرها

لكن التأمل الشمويل يف لوحاهتم يكشف عن قدرهتم . ىل آخراألساسية اليت تنطبع بوضوح على الوجه تتفاوت من طفل إ
على إيصال مشاعر أكثر تعقيدا كاإلحساس باإلمهال أو اإلقصاء أو الوحدة أو عدم االستقرار وغري لل  من الرغبات 

 . وامليول الدفينة اليت ال تين تشغل علماء النفس وحتريهم
  

أواخر هذه املرحلة فقط، إل ال يكملون الرسم بالقلم نفسه الذي بدأوا به ويالحظ أن األطفال يبدأون بتلوين رسومهم يف 
لكن من النادر أن يرمسوا موضوعا متكامال كما يتض  من املوضوع . بل يبدلونه ليجربوا غريه ويأخذون مبلء املساحات

 !، فقد رمست هديل  موزة وجامعا  يف تقابل غريب يف بيئة محراء وأفق أصفر(33)الشكل 
 

 
 (موزة وجامع)سنوات متاما  2 –هديل (: 33)الشكل 

 
، وينتج عن لل  لوحات (إن أتي  هلم لل )يلذ لألطفال يف هذه السن املبكرة اللعب باأللوان وال سيما األلوان املائية 
 (:37)كما يتبني من الرسم يف الشكل   ظاهرةميكن تسميتها باللوحات التجريدية، وهي رسوم فيها عبثية وفوضى لونية 

 

  
 شهرا   00سنتان و   -هديل (: 37)الشكل 



3  

 

 :التلوين قبل الثالثة
 

ينشغل األطفال يف هذه املرحلة بتلوين الرسوم اجلاهزة، وخيتلف مستوى اإلتقان يف التلوين من طفل إىل آخر، وال يتحسن 
بعضها، ورمبا البدء بالبحث عن ألوان  املختلفة بصريا، واستحسان نإال مع املمارسة اليت تساعد األطفال على متييز األلوا

 . حمددة بدال من االكتفاء مبا هو متاح فقط
 

 :اللعب والفن
 

. الفين للطفل يتوقف قبل األوان النموالقدرة على اللعب هي مفتاح اإلبداع لدى األطفال، وفقدان هذه القدرة مأساة جتعل 
واللعب قد يصل حّد العبث العشوائي الذي ال . العب حسيا مبا يراهفالفن واللعب رفيقان ال يفكرقان منذ األزل، فالفنان يت

 . الفين وال سيما عند األطفال اإلنتاجحتده حدود والذي قد يعزز من عمق 
 

لعب الفنان ولعب : "، ويبين نيتشه على هذه الفكرة فيقول"إنه مملكة طفل: الدهر طفل يلعب النرد: "يقول هريقليطس
وهكذا، مثل الفنان والطفل، تلعب النار النشطة . أن يشيدا ويهدما بكل براءة. . ان يستطيعان الطفل وحدمها مها اللذ

ليس غرورا مذنبا . حلظة من االكتفاء، مث تستبد را احلاجة من جديد، كما تدفع احلاجة بالفنان إىل اخللق. . بصفة أبدية 
يرمي الطفل من حني آلخر بلعبته، لكنه . عوامل جديدةهذا، بل غريزة اللعب املستيقظة جمددا هي اليت تستدعي ظهور 

غري أنه حاملا يشرع يف البناء، ينطلق جيمع ويربط بني األشياء ويسوي األشكال طبقا . سرعان ما يعود إليها حبسب نزوة بريئة
 21."لقانون وحبسب انتظام داخلي صارم

 
بالطريان،  تهمرغبعن الثاين  همعامإهنم قد يع رون يف ف األطفال أميا إدهاش منذ سنيهم األوىل، العصافري  وإل تدهش 

مات فقد . إىل أقصى درجات احلرية نيتعبري عن احلن فالطريان. ويراودهم احللم بالطريان يف نومهم ووعيهم على السواء
عنه أنه كان يريد فقد عرف ، إل مل يستغن عن حلمه األول أبدا ،الفنان العظيم ليوناردو دا فنشي وهو مل يزل حياول الطريان

  ! أن يصنع عصفورا  يطري
 

إهنا قد تكون من . ن متاما  أي قبل أن تتقن الكالمان وشهر اعاموعمرها  هديلاليت رمستها  (31)يف الشكل  تأمل اللوحة
" بطة"خت فقد كانت الطفلة فرحة باأللوان املائية، وصر . أفاعيل الصدفة الفنية اليت تبدع أكثر ما تبدع يف األيدي العابثة

بالطبع مل . رغم أن ما نتج عن فرشاهتا هو أقرب إىل اإلوزة، ومثة شجرة وعصافري طائرة يف األعلى للمتأمل يف هذه اللوحة

                                                 
، ص (2117بغداد، منشورات اجلمل،  -كولونيا )كتاب للجميع ولغري أحد، ترمجة علي مصباح   -هكذا تكلم زرادشت : فريدريش نيتشة 21
32 
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تتقصد الطفلة كل لل  بوعيها، لكنها كانت تقول إهنا تريد أن تطري كالعصافري، فصنعت الصدفة هذه اللوحة بيدها ال ريئة 
 .املة  بالطريانومن وحي طفولة  روحها احل

 

    
  شهرانسنتان و  -هديل (: 31)الشكل        

 

إثر رسم جمموعة من البط املنبعج ( )31)املوضحة يف الشكل رمست البطة  فبعد عشرة أشهر ، يتطور البط لديها كثرياكن ملل
 رمستها الفطرة العابثة غري املقيدة لل  ال يقلل من أمهية لوحتها األوىل اليتو ، (غري امللون كانت تبدو وكأهنا خمططات أولية

، من نوع آخر بلهوأهنا مرسومة بوعي لهين، فالعقل الطفويل بات يوجه اليد العابثة هو يشفع للبطة الثانية ما و . بشيء
 !ورضيت عنها الطفلة ولونتها، وألصقتها بنفسها على احلائط

 

   
 سنوات متاما  2 -هديل (: 31)الشكل 

 
النفس إىل أمهية اللعب ألنه يطلق العنان للتعبري الفين لدى األطفال، واعت روه مفتاحا  للعالج النفسي وقد التفت علماء 

هناك حماوالت للتوصل إىل طرق ملساعدة الفنانني الذين فقدوا الصلة مع وباتت . للكبار والصغار على حد سواء
احلس املشرق واللعب احلر لدى "أن تفاد من فكرة يس حيث Gestalt Therapyفنهم باستخدام العالج اجلشطليت /لواهتم

ولذل   ،"األطفال، الذي يبدو أن ال هدف له، هو الذي جيعل الطاقة تتدفق بعفوية لتؤدي إىل مثل هذه االبتكارات الرائعة
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لعب إىل عندما ال يكون اللعب ممكنا فإن عمل املعاجل النفسي يوجه حنو نقل املري  من حالة عدم القدرة على ال"فإنه 
 20."حالة القدرة عليه

 
 

 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم : المرحلة الثانية
 

وتظهــر فيهــا . ويســتمر األطفــال خالهلــا باللعــب بــاملواد واخلربشــة احلــرة. متتــد هــذه املرحلــة مــن الثالثــة حــىت الرابعــة مــن العمــر
ال اليت يراها بصـريا  أثنـاء ) يتذكرها الطفل حول موضوع الرسم األساسية اليتاملكونات الواقعية الذهنية، وهي عبارة عن رسم 

من األمثلة اليت تع ر جيدا عن ( 71)الرسم يف الشكل ويعّد . وبغ  النظر عن إمكانية رؤيتها مجيعا  يف نفس الوقت( الرسم
. ره عـن الشـكل عنـد الرسـمفهو يعكس حاجة الطفل لتصوير كل ما يعرفـه أو بـاألحرى يتـذك. الواقعية الذهنية لدى األطفال

 .فقد رمست هديل  الشخصني املوجودين داخل السيارة حبيث نرى أرجلهما وأيديهما أيضا، ومل تكتف بالرأس
 

 
 أشهر 01سنوات و  2:  هديل(: 71)الشكل 

 

عند رسم ويبدو أن بيكاسو حاول إحياء الواقعية الذهنية اليت متيز رسوم األطفال يف لوحاته التكعيبية، وال سيما 
 (. 70)البورتريهات، فكان يصور الوجه بالوضعني اجلانيب واألمامي يف آن معا  كما يتبني يف الشكل 

            
 بيكاسو -لوحة دورا مار (: 70)الشكل 

                                                 
41 www.gestaltreview.com/Portals/0/GR0504Amendt-Lyon.pdf 
Gestalt Review, 5(4):225–248, 2001 , Art & Creativity in Gestalt Therapy,  N A N C Y A M E N D T - L Y O N 

http://www.gestaltreview.com/Portals/0/GR0504Amendt-Lyon.pdf
http://www.gestaltreview.com/Portals/0/GR0504Amendt-Lyon.pdf
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. (72)و ( 72)كما يتبني من الشكلني   وتبدأ معامل بع  األشكال بالظهور يف هذه املرحلة وال سيما الشكل اإلنساين
إنه يف حني إن الغالبية العظمى من األطفال "ويقول دي ليو  .لبا  ما يصفون الشخص املرسوم بأنه أحد أفراد العائلةوغا

يرمسون شخصا من نفس جنسهم كحقيقة ثابتة فإنه من الصحي  أيضا أن النمولج البشري الذي يرمسه الطفل بتلقائية هو 
 22".الرسم خمططا ميثل الشخص البالغ األهم بالنسبة إليه يف عاملهومن املرج  أن يكون . . . شخص بالغ وليس طفال 

( 72)ولكن لل  ال ينفي أن يقول بع  األطفال إن الرسم ميثلهم كما فعل خالد  الذي رسم الرسم املبني يف الشكل 
 :وقال إنه صور فيه نفسه راكبا  سيارة

                
 أشهر 1سنوات و 2 -هديل  :(72)الشكل         رأشه 5سنوات  و 2 – خالد(: 72)الشكل     

 
وإن كان األطفال مييلون إىل الرسم بقلم واحد وعدم تلوين رسومهم اخلاصة يف هذه املرحلة فإهنم قد يلونوهنا بعدة ألوان بدال 

واقعي ورسم اجلذع لون خالد شجرته بلوهنا ال( 72)ففي الرسـم املبني يف الشكل . من مواصلة اخلربشة والتلوين بقلم واحد
الشكل )باللون البين رغم أن األطفال ال يلتزمون بعد بألوان الواقع يف هذه املرحلة، واسـتخدمت هديل عدة ألوان أيضا  

75 :) 

                                              
 سنوات وشهران 2 –هديل  -( 75)الشكل  (        شجرة)أشهر  5سنوات و  2 –خالد (:72)الشكل   

                                                 
42 Di Leo (1973), 20 – 21  
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ورغم أهنم يصرون على تسمية بع  اخلربشات بنفس االسم يف . ويبدأ األطفال بإعطاء رسومهم أمساء إن س ئلوا عنها

أوقات الحقة، فإهنم غالبا ما يغريون رأيهم ألهنم ال يرمسون دائما صورا لهنية واضحة هلم متاما، فيؤلفون قصصا حول 
إهنم يف هذه املرحلة خياليون، ونسمع كثريا . اليوم التايل ألهنا من حم  اخليال، ويؤلفون قصصا  أخرىرسومهم ينسوهنا يف 

فقصصهم . شكوى من األمهات واآلباء من ميل أطفاهلم إىل الكذب رغم أنه ليس سوى مظهر من مظاهر خياهلم الواسع
ويتزامن اشتعال . ا، لذا جيب عدم اعتبارها كذبا  مقلقا  املخكرعة ال ترسخ يف لهنهم كاألشياء الواقعية، وسرعان ما ينسوهن

ويالحظ أن القدرة على متييز . اخليال هذا مع التطور اللغوي السريع يف هذه املرحلة، والقدرة على متييز األشكال واأللوان
ى متييز األلوان عدد كبري من األلوان ختتلف من طفل إىل آخر، وال تعتمد على قدرته على حفظ مسميات جديدة بل عل

( اللون الفريوزي)، وبني الكركواز (البين احملمر)فقد مييز طفل ما بني األمحر والعنايب، وبني البين واملارون . متييزا  بصريا فعليا  
 .واألزرق أو األخضر، بينما ال يرى طفل آخر أن مثة فرقا بينها

 
وال يوجد "ي األطفال أنه موجود فيها حىت ال يشعروا باإلحباط، وجيب التظاهر يف هذه املرحلة بأننا نرى يف الرسوم ما يدع

ولكن توجد أدلة على أهنم حياولون الربط بني رسومهم ...تفسري بسيط لألوصاف اليت يطلقها األطفال على خربشاهتم
    22". والعامل احمليط رم خالل الفكرة اليت يبدأون فيها بتسمية خربشاهتم أو تصاميمهم أو وصفها

 
يتمكن الكثري من األطفال من رسم رسوم مجيلة ألشياء حمددة واضحة املعامل متاما يف هذه املرحلة، ولكن رسومهم ال و 

تدهش الكبار دائما ألهنم ال يالحظوهنا أساسا، فغالبا ما تكون الرسوم املدهشة خمبأة أو مهمشة ضمن عاصفة من الرسوم 
. األهل نظرة كلية فإهنم قد يشعرون بأن الورق يضيع هباء بني أيدي صغارهموإلا نظر إليها . واخلطوط العشوائية األخرى

فهذه العاصفة من اخلطوط الوردية عبارة . لكن تدقيق النظر يف تل  العواصف واخلربشات قد يكشف لنا كنوزا مغطاة بقشة
 :عن غابة مثال  

 
 (غابة)أشهر  3سنوات و 2 –خالد (: 73)الشكل 

                                                 
43
  Malchiodi, 76 
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لة أن األطفال يبدأون برسم ما يتعلمونه من حروف باعتبارها أشكاال حيبها الكبار ويفرحون عندما ويالحظ يف هذه املرح

ترسم هلم، أما حماولة جعل األطفال يربطون بينها وبني األصوات املختلفة فأمر ال يعنيهم كثريا، ال سيما يف بداية هذه 
 .املرحلة
 

 
 سنوات وشهران 2 -خالد (: 77)الشكل 

 
وتزداد هذه الظاهرة انتشارا بني "ن األطفال يف هذه السّن كثريا ما يرمسون احلروف باالجتاه املعاكس أو باملقلوب،  ويالحظ أ

الشكل )كما يتض  من كتابة هديل  المسها بالعربية   22"األطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى يف مرحلة تعلمهم للكتابة
كتبت امسها باإلجنليزية معكوسا (  71)ويف الصورة الثانية يف الشكل . باإلجنليزية ، فقد كتبته يف نفس اجتاه كتابة امسها(71

مث   Hadeelمث Khalidمث  Sawsanمع العديد من احلروف املقلوبة رأسيا وأفقيا يف األمساء األخرى اليت هي 
Jamal  مثNany  مثMohammad وال تستدعي تنبيه وهذه الظاهرة غري مقلقة وتزول من تلقاء نفسها . بالكرتيب

 .فاحلروف ليست إال أشكاال جمردة بالنسبة للطفل كاملثلثات واملربعات اليت يرمسها، لذا ميكن رمسها بأي اجتاه 25الطفل إليها
 

      
 أشهر   1سنوات و  2 –هديل (: 71)الشكل      أشهر 01سنوات و  2 –هديل (: 71)الشكل                    
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 Di Leo (1983), p. 158 

45
 Di Leo (1983), p. 158 
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 :الشجر والورداالهتمام برسم 
 

كبريا برسم األشجار والورود يف هذه املرحلة، ويهتم بعضهم رذه املواضيع أكثر من اهتمامهم برسم   ايبدي األطفال اهتمام
فاألطفال ينجذبون بفطرهتم إىل الطبيعة ومجاهلا، وتتشابه األشجار اليت يرمسها األطفال املختلفون يف هذه املرحلة . األشخاص

الذي رسم األشجار  فخالد . التغري وتأخذ طابعا فرديا مع النمو واستمرار االهتمام را موضوعا  جديرا  بالرسمولكنها تبدأ ب
كان مغرما را، وكانت موضوعه الرئيس منذ نعومة أظفاره، فرسم أنواعا كثرية منها هذه ( 12)إىل ( 11)يف األشكال من 

 :منالج منها

         
 (12)الشكل            ( 10)الشكل          (: 11)الشكل          

 أشهر 5سنوات و 2 –أشهر         خالد  5سنوات و 2 –خالد  (                   غابة)أشهر  5سنوات و 2 –خالد             
 

جرة للشجرة، وهو خمطط يفشل يف مطابقة أي ش‘ مفاهيمي’إنه قانع مبخطط . الطفل ال ينظر إىل األشجار"يقال إن و 
وهذا االعتماد على البناء بدال  من التقليد ع زي إىل طبيعة الذهنية اخلاصة اليت متيز األطفال والناس البدائيني الذين ...واقعية

أما احملللون النفسيون فيقولون إن الشجر ميثل احلياة العاطفية للطفل، وال سيما اجلذع لذل   23."يعيشون يف عامل خاص رم
اللتني ختلوان ( 12)و ( 12)ويالحظ لل  يف الشجرتني املبينتني يف الشكلني .  ن ثخينا يف رسوم األطفالفإنه غالبا ما يكو 
 :فاجلذع املهيب هو حمور الرسم. من األوراق تقريبا  

                     
 أشهر 1سنوات و  2 –خالد (: 12)أشهر           الشكل  1سنوات و  2 –خالد (: 12)الشكل    

 

                                                 
46
 Gombrich, E. H. (1969),  Art and Illusion. New York: Princeton University Press,  p. 87 
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هامر للمقارنة بني أمهية رسم األشخاص ورسم األشجار يف رسوم األطفال حيث . ف. شري دي ليو إىل دراسة قام را إوي
 :وجد أن

 

فهو يرى أن الشجرة تصل . هناك فرقا كبريا يف مستويات س ر الشخصية اليت تتفت  من جراء رسم هذين املوضوعني"
خصية، حبيث ميكن الوصول إىل املستويات األكثر عمقا منها من إىل أماكن أولية أهم وإىل طبقات أعمق من الش

واستخدام رسوم األشجار للتحليل يستند إىل الفرضية القائلة إن األشجار صور . . . خالل رسوم األشجار امللونة 
: ة أيضاغري واعية للذات، إل يعتقد أن املكونات الثالثة األساسية للشجرة متثل عوامل الشخصية الثالثة األساسي

وهذه . ثل احلياة الغريزية، بينما ميثل التاج احلياة الذهنية واالجتماعيةفاجلذع ميثل احلياة العاطفية، واجلذور مت
  27."االفكراضات مدعومة بأدلة إكلينيكية

 

عيه الباحثة  ، ويذك ر ميالهنا الشديد مبا تد(15)ويبدو أن خالد  استعاض عن احلجم بالطول يف الشجرة املائلة يف الشكل 
والشجرة اليت . اجلزء اليسار من الورقة ميثل اجلانب األنثوي، واجلانب األمين منها ميثل اجلانب الذكوري"كي بوالندر من  أن 

وأعتقد أن مثل هذه املقوالت ".  متيل إىل جانب دون آخر تشري إىل الطرف الذي ميتل  السطوة األك ر من بني األم واألب
فالشجرة يف الشكل . ، ال علم النفس"علم التنجيم"لماء النفس أحيانا جيب أن تندرج ضمن إطار اليت ترد يف كتب ع

، (12)السابق اليت متيل إىل اليمني رمسها خالد  بعد فكرة بسيطة من رسم الشجرة اليت متيل إىل اليسار يف الشكل ( 12)
 فهل فقدت األم هيمنتها خالل تل  الفكرة؟

 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –خالد (: 15)الشكل 

 
وخالية  إن منالج األشجار اليت يرمسها أطفال تكراوح أعمارهم بني الثالثة واخلامسة غري كثيفة"وتقول الباحثة كلري جولومب 

، لكن يالحظ من األشجار السابقة 21"فمن النادر أن ترى يف رسومهم وجودا لألغصان أو الفروع أو األوراق. من التفاصيل
 .متاما حي أّن هذا غري ص
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  Di Leo (1983), p. 168 

48
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يف هذه املرحلة رغم أن بع  األطفال يبدون اهتماما خاصا   لوتظهر الورود بشكل أقل من األشجار يف رسوم األطفا

مثال بشاعرية  ( 13)بثيمات معينة دون غريها، فقد أبدى خالد  اهتماما مبكرا بالورود واملزهريات، ورسم الوردة يف الشكل 
وهذا الرسم من الرسوم القليلة . وكأهنا أيٍد حانيٌة حتتضن الوردة الضئيلة لات الثالث بتالت إل تبدو األوراق الضخمة. كبرية

. اليت لوهنا خالد يف هذه املرحلة، فاألطفال يف هذه املرحلة ال يلونون رسومهم كما لكر سابقا، بل يلونون الرسوم اجلاهزة
 .الالحقة وقد واصل خالد  شغفه بالورد موضوعا  أساسّيا  يف املراحل

  

   
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 13)الشكل 

 
 :األشخاص/ االهتمام برسم الوجوه

 
هلؤالء األشخاص يف  يبدي األطفال يف املرحلة العمرية اليت نتحدَّث عنها اهتماما برسم األشخاص، وتتخذ السمة الغالبة

لكن بع   .طوط متثل األرجل أو األيدي أو كليهمارسوم الغالبية العظمى من األطفال شكل الدائرة اليت تتدىل منها خ
والرسوم املدرجة . األطفال يرمسون دائرتني، واحدة للرأس واألخرى للجسد استمرارا لنفس النهج الذي بدأ يف املرحلة السابقة

ثة والرابعة من من األمثلة على النمالج البشرية املختلفة اليت تظهر يف رسوم األطفال بني الثال( 11 – 17)يف األشكال 
 :العمر
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 (11)الشكل     (11)الشكل             (17)الشكل        

 سنوات وعدة أشهر 2 –( 0)علي        سنوات        2 –مريا          أشهر 2سنوات و 2 - خالد         
 
فخالد  الذي رسم الشمس يف . عليهاو بشري طون ما هسقِ ي   ، أي أهنمغالبا ما يرمسون للشمس عيونا وفمااألطفال و 

مأل مساحة الصفحة را، إل كانت هي موضوعه األساس وكانت أول مشس يرمسها، فرمسها ترنو بعيوهنا إىل ( 11)الشكل 
إنه ملن املثري لالهتمام "ويقول دي ليو   .فقد أغرته الدائرة على رسم وجه باسم للشمس. ومل يقلد أحدا يف لل ! السماء
نلحظ كيف أن األطفال من بقاع عديدة تفصلها مساحات شاسعة يرمسون الشمس بنفس الطريقة، وكأهنم اجتمعوا  أن

 21".واتفقوا على لل 
 

 
 !(مشس ترنو إىل السماء)أشهر  01سنوات و  2 –خالد (: 11)الشكل 

 
، فرمست جمموعة متالحقة من مليل املبكر لدى هديل  إىل تصوير البشر كالورودفيعكس ا( 10)أما الرسم يف الشكل 

 ! األطفال هلم رأس، وجذع، وبتالت بدال من األطراف والشعر
 

                                                 
49
 Di Leo, p. 100 



   

 

 
 سنوات متاما 2 - هديل(: 10)الشكل 

 
 :االهتمام برسم الحيوانات

 
تبدأ احليوانات بالظهور يف رسوم األطفال بشكل أوض  يف هذه املرحلة، ال سيما الطيور واألمساك والقطط واحلشرات 

ف، ويبدعون يف التقاط اخلطوط البسيطة الكافية للتعبري بشكل رمزي عن احليوان املرسوم يف لهنهم، وفيما يلي والسالح
 (:15 – 12)بع  األمثلة يف األشكال 

 

          
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 12)الشكل                شهرا   00سنوات و 2 –هديل (: 12)الشكل              

 (قطط)           !(أرنب يتعرض للضرب)                           
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  أشهر     5سنوات و 2 –خالد (: 15)الشكل     أشهر 01سنوات و 2خالد (:  12)الشكل    

 
 :التحكم بالمساحة

 
( 17)و ( 13)بينني يف الشكلني ، ففي الرمسني امليظهر الكثري من األطفال قدرة الفتة على التحكم مبساحة الورقة أمامهم

من الزاوية اليمىن مما ( 13)بثقة، وتنبثق الرقبة يف الرسم األول يف الشكل  A4رسم كل من الطفلني وجها حبجم صفحة 
  :يعطي الوجه استدارة خفيفة إىل اليسار

 
 

          
 ر واحدوشهسنوات  2 -هديل (: 17)الشكل   أشهر   3سنوات و 2 –خالد (: 13)الشكل 

 
 اإلطار حول الرسوم

 
حيانا يرمسون إطارا حول رسومهم غري مكتفني حبدود الورقة الطبيعية، ويساعدهم لل  يف اإلحساس أ ى األطفالتر و 

 :(11)و ( 11)يف الشكلني كما يتض  من الرسوم  51" ويعكس إدراكهم للمساحة الكلية"بسيطرهتم على ما يقومون به 
 

                                                 
50
 Preble, Duane & Sarah (1985), Art Forms. New York: Herper & Row, 21 
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 أشهر     5سنوات و  2 –هديل (: 11)الشكل  أشهر       01سنوات و  2 –هديل (: 11)الشكل       
 

ن الفنانني الصغار لديهم لكنها للمتعمق فيها عشوائية موجهة أل. أن عملية الرسم عند األطفال عشوائية يبدو للوهلة األوىل
يف ‘ الزمن البدئي والفردوسي’الدور احلاسم الذي يلعبه " فقد اكتشف فرويد .مرجعية داخلية تتحكم حبسهم اجلمايل البدائي

 50."‘زمنا معاشا’الطفولة األوىل، غبطة ما قبل الفطام، أي قبل أن يصب  الزمن، بالنسبة لكل فرد 
 

 :التوازن في التصميم الفني
 

كركز كل يفال  ،ق التوازن يف الرسمسن الرابعة، بعد االشتغال بأدواهتم الفنية بزخم كاٍف، القدرة على حتقي قبليظهر األطفال 
يشري إىل قدراهتم الفطرية املتعلقة بالتصميم والتكوين الفنيني وما يعوزمها  وهذادون غريها، من الورقة الرسم يف جهة أو زاوية 

فاألطفال ". من توازن أحيانا وتناظر أحيانا أخرى، ولل  وفق قوانني طفولية لطيفة وغري ملقنة بل جديرة بالتأمل والتحليل
ولكننا خنسر هذا احلس الفطري بالتكوينات املتوازنة عندما نبدأ بالنظر إىل . يظهرون دائما تقريبا حسا  داخليا بالتصميم

ويبدو أن 52." لذا يلزمنا  بصفتنا بالغني أن نعيد اكتشاف حسنا الفطري بالتصميم. العامل من وجهة نظر دراسية ومفاهيمية
فلمالا يعت ر  .احلس الفطري املوروث ال القواعد العلمية البائنةهو  وضوعة للتكوين الفين وتوازنهالقواعد الفنية املأساس 

فقط؟   ةالذي حيوي ثالثة أو مخسة عناصر أكثر توازنا من لاك الذي حيوي عنصرين أو أربع ةالساكنالتكوين يف رسوم احلياة 
إن قوانينه الطبيعية مطبوعة . ناعتنا العقلية، فالبدائية يف الفن ال تزولكلنا نؤيد تل  القاعدة بأحاسيسنا الفنية الفطرية ال بق

فعندما توضع عدة تكوينات جنبا  إىل جنب يف اجلزء املركزي من الصفحة فإنه " .وما علينا إال أن نستجيب هلا ،يف اجلينات
على لل ، فهي ت رز متكن خالد   مثال( 011)يف الشكل اللوحة و  52." ميكن احلفاظ على حّس بدائي بالنظام والتوازن

ومل يلوث الفراغات األخرى  ،فقد رسم مسكة وبطة يف مركز الصفحة .فنه أدواتمن  اتام افطريا متكنقبل الرابعة من عمره 
فاحلس الفطري بالتكوين الفين املتوازن جاء تلقائيا مبجرد إتاحة الفرصة للطفل لتطوير رؤاه الفنية . برسوم وخطوط عشوائية

                                                 
51
 76، ص 1991( نشردمشق، دار كنعان للدراسات وال)مرسيا إلياد، مظاهر األسطورة، ترجمة نهاد خياطة  

52
 Preble, Duane and Sarah, p. 21 

53
  Golomb,  p. 191 
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، وكان كافيا  للتعبري عن حبار العامل كلها!( اليت تتنفس يف اهلواء الطلق)اصة، فكان القوس األزرق حتت البطة والسمكة اخل
 .الفراو يف األعلى كافيا للتعبري عن السماء دون احلاجة إلضافة أي غيوم قد تشتت االنتباه عن املخلوقني السعيدين

 

   
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 011)الشكل 

 

 :والسباحة في األثير الخفة وانعدام الجاذبية
 

تتميز األشكال يف هذه الفكرة بأهنا تطفو و . فقد يسقط التفاح يف فنهم إىل أعلى. ال حيكرم األطفال قوانني اجلالبية األرضية
ء ليتمكن من الرسم وتسب  حرة يف اهلواء، وقد تكون بع  األشياء أو الشخوص معكوسة، ألن الطفل يدير الورقة كما يشا

. يطري فوق السكة وال يالمسها، والقطار وسكته يسبحان يف الفضاء( 010)فالقطار يف الشكل . على األجزاء البعيدة عنه
 ! عقريب الساعة، ولكأهنما يسبحان يف املكان والزمان معا  ( 012)ويشكل الطفالن الطافيان يف الشكل 

                    

         
 !( ساعة)أشهر  01سنوات و  2 –هديل  (:012)الشكل                     أشهر 01سنوات و  2 –خالد  010)الشكل          

 
فالشخصـان يف . من األمثلة األخرى على انعدام اجلالبية انعداما تاما  يف فن األطفـال( 71)والرسم املدرج سابقا يف الشكل 
 ! السيارة يطريان كبالونات اهليليوم
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يبدأ الطفل بإدراك أمهية رسم األشياء على قاعدة أرضية ويف اجتاه واحد يف أواخر هذه املرحلة، ولكن لل  اإلدراك يصب  و 
وقد يكون لدى . "جليا أكثر بعد الرابعة من العمر، وحيصل هذا التطور بشكل تلقائي وال يستدعي أي توجيه أو تدخل

ع را األشكال، وهذا يعت ر مظهرا طبيعيا من مظاهر تطور التعبري الطفل منطق بصري شخصي حيكم الطريقة اليت يض
 52."الفين
 

 :عدد األرجل واأليدي
 

يالحظ أن األطفال يرمسون عددا عشوائيا من األرجل واأليدي للمخلوقات يف رسومهم، فعددها الدقيق غري 
 :تكفيه ثالثة أرجل( 012)مهم، لذا فإن اجلمل املبني يف الشكل 

 

     
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 012)الشكل                

 
  Baseline رسم خط األساس

 
حياول األطفال الصغار عند نقطة ما يف مسرية تطورهم الفين يف هذه املرحلة أن يضعوا األشياء على األرض رغم امليل لرسم 

الذي يقف عليه الطائر  رسومهم كذاك الكائنات ساحبة  يف اهلواء ضد اجلالبية األرضية، فريمسون خط أساس مرجعي يف
وميثل هذا (. 015الشكل )، وما قال الطفل إنه بركة من مياه املطر حتت السـيارة الغرائبية أيضا (012)الغرائيب يف الشكل 

يعوا االكتشاف الفطري خطوة إىل األمام يف تطورهم املعريف رغم أنه اكتشاف قد ال يكون سارا هلم، فهو يعين أهنم لن يسـتط
 . واألمر نفسـه سـينطبق على املخلوقات يف رسـومهم. الطريان

 

                                                 
54
  Malchiodi, 83 
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 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 015)الشكل   سنوات متاما   2 -هديل (: 012)الشكل                   

 

وقه لكن لكنها أمهلته فكل شيء يطوف ف( 013)ومن الطريف أن هديل  رمست خط أساس يف الرسم املبني يف الشكل 
 .يف اجتاه واحد

 

 
 شهرا   00سنوات و 2 –هديل (: 013)الشكل 

 
 وكيفية التمييز بين الجنسينكتراث بالجسد اال عدم 
 

ال يرسم األطفال اجلسد يف بداية مسريهتم الفنية بل يكتفون غالبا  بالرأس كما لكر سابقا ، لكنهم عندما يدخلون اجلسد يف 
. وقد يأخذ شكال  هندسيا آخر كاملثلث أو املربع. ونه يف الغالب دائرة أصغر من دائرة الرأسرسومهم فإنه يبقى ثانويا، جيعل

ورغم أن . اجلسد مثلثا  رأسه األعلى نقطة ارتكاز لتثبيت الرأس فوقها( 017)فقد جعلت هديل يف الرسم املدرج يف الشكل 
.  أن املميز الوحيد بني اجلنسني يف رسومهم هو كثافة الشعراألطفال يعرفون أن األوالد خيتلفون عن البنات يف هذا العامل إال

ومن الطريف أن هديل . فالشعر الكثيف أو املنكوش أو الطويل يف رسومهم يكون للبنات ويكون الشعر اخلفيف لألوالد
مث الطفلة نفسها مث قالت إن أفرادها من اليسار إىل اليمني هم األم مث األخ ( 017)عندما رمست الصورة العائلية يف الشكل 

لذا فهي مل متنحه شعرا فهو غري حمدد اجلنس، أما . األب مث املربية ومل تسّم الطفل األخري الذي رمبا ر سم استطرادا باخلطأ
 !الذكران يف الصورة فشعرمها خفيف بينما شعر اإلناث الثالث  كثيف

 



50 

 

 
 سنوات متاما   2 –هديل (: 017)الشكل 

 

 :العائلية بدء االهتمام بالرسوم
 

يبدأ األطفال يف هذه املرحلة برسم صور عائلية بدال من أشخاص منفردين كما يتض  من الرسم السابق يف الشكل 
وهذا موضوع من املواضيع اهلامة اليت يستخدمها الدارسون يف جمال علم نفس األطفال يف اإلطالل على حالة (. 000)

 يكون اعتباطيا، فالطفل يف العادة يرسم الشخص األهم بالنسبة إليه أوال  فكرتيب األشخاص يف الصور ال. الطفل النفسية
ويرسم نفسه جبانب الشخص الذي حيبه، لذا فإن الطفل الذي يرسم نفسه بعيدا عن بقية أفراد العائلة أو الذي يرسم نفسه 

إما باالضطهاد أو بالدونية أو غري  بشكل متناه يف الصغر أو الذي ال يدرج نفسه يف الصورة أصال يكون معتال نفسيا يشعر
ميثل أم ( 011)والرسم املبني يف الشكل . والشخص الذي حيظى بقدر أك ر من التفاصيل يكون أثريا لدى الطفل. لل 

 ! هديل وأباها، والرسم ملن يعرف أباها يع ر عنه متاما، لكن من غري الواض  مِلَ رمست الطفلة هاالت فوق رأسيهما

 
 سنوات وشهر واحد 2 –هديل : (011)الشكل 



51 

 

 

ويالحظ أهنا متيل . فيمثالن صورتني عائليتني خطتهما يد هديل أيضا  ( 001)و( 011)أما الرمسان املدرجان يف الشكلني 
إىل تصوير األشخاص على هيئة الورود أحيانا، كما يالحظ يف الرسم العائلي األول أن الشخص الذي ميثل أباها مقلوب 

ين إحدى الورود مقلوبة، فلم تكن الطفلة يف هذه الرسوم قد أدخلت خط األساس بعد، فرمست الشخوص ويف الرسم الثا
 ! وهم يسبحون يف الفضاء، ولكن يالحظ أن لكل وردة خط أساس أو أرضية خاصة را

 

        
 أشهر 1ات و سنو  2 –هديل (: 001)الشكل         أشهر  1سنوات و  2 –هديل (: 011)الشكل              

 
يف حالة األطفال الصغار جدا  . . إن قـَْلَب األشخاص أمر غري مألوف حىت لدى األطفال، والتفسري الوحيد "يقول دي ليو 

 55"واألطفال الذين يرمسون وفق طريقتهم وقواعدهم اخلاصة إمنا يظهرون نوعا من األصالة. هو عشوائية العديد من القواعد
 

 :  نقلاالهتمام برسم وسائط ال
 

ويهتم برمسها األوالد أكثر . بوسائط النقل، فهي وسائل يرتبط ركورا باإلحساس باحلرية والطريان ميهتم األطفال أميا اهتما
 :ومن وسائط النقل اليت يهتم را األطفال قبل الرابعة من العمر. من البنات، وتكاد ال تغادر رسومهم أبدا

 

                                                 
55
 Di Leo (1973), p. 20 



52 

 

            
 (طائرة)أشهر  5سنوات و  2 –خالد (: 002)الشكل (         سيارة)أشهر  2سنوات و  2 – خالد(: 000)الشكل   

      

        
 (طائرة)أشهر  5سنوات و  2 –هديل (: 002)الشكل       أشهر   5سنوات و  2 –هديل (: 002)الشكل    
 

 
 (مركب)أشهر  3سنوات و  2 –خالد (: 005)الشكل 

 
 :خرفة في هذه المرحلةالرسم التجريدي والز 

 
تظهر أحيانا رسوم متيل إىل التجريد والزخرفة بني الثالثة والرابعة من العمر، فقد استخدمت هديل  تقنية التنقيط يف إخراج 

، وكأهنا كانت (007)وتقنية عدم ترك القلم والرسم املتصل يف إخراج الرسم يف الشكل ( 003)الرسم التجريدي يف الشكل 
ب خمتلفة يف الرسم، فالرسم النقطي املتقطع والرسم خبط متصل من األساليب الفنية املعروفة، فاألول جنده عند تدرس  أسالي

أما إثبات أن تكون هذه األساليب يف الرسم تعبريا . جورج سورا وهنري إدموند كروس مثال، والثاين جنده عند بيكاسو وغريه
أو جمرد الفرح الطفويل بالتجريب، فيقع خارج نطاق هذه ( ني النفسانينيحبسب وجهة نظر بع  احمللل)عن الضيق والتوتر 

 :الدراسة
 



53 

 

         
      سنوات وشهران        2 –هديل (: 007)الشكل    سنوات وشهران  2 –هديل (: 003)الشكل         
 

بحــر، فيــدعو إىل التســاؤل حــول والــذي يبــدو كحطــام ســفينة طافيــة يف ال( 001)أمــا الرســم التجريــدي الالفــت يف الشــكل 
 :الصدفة اليت صنعته بيد طفلة يف الثالثة واحلالة النفسية اليت دفعتها إليه

 
 أشهر 2سنوات و  2 –هديل (: 001)الشكل 

 

، (001)لات حممول نفسي أيضا  وال سيما الرسم يف الشكل ( 021)و ( 001)وقد تكون الرسوم التجريدية يف الشكلني 
واهلارمونية واخلفة فيهما تلفت النظر إليهما بصفتهما  يكاد يأبه به أو يدركه ألن مجالية الشكلني التجريدينيولكن املرء ال 

 . بفرح هو أهنا لونته( 021)وما يدل على أن الطفلة قد رمست الرسم يف الشكل . عملني فنيني لطيفني ال أكثر

            
 شهرا   00سنوات و  2  -هديل   (:021)الشكل              أشهر 5سنوات و  2 –هديل (:  001)الشكل                     
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 :التلوين قبل الرابعة من العمر

 
إل ويتحسن مستوى اإلتقان يف التلوين لديهم يف دفاتر الرسم، يستمر انشغال األطفال يف هذه املرحلة بتلوين الرسوم اجلاهزة 

ن تشجيعهم على الرسم احلر أفضل من إرغامهم على تلوين الرسوم اجلاهزة، فهم إال أ تزداد قدرهتم على التحكم بأيديهم
قادرون على الرسم والتعبري عن أنفسهم من خالله بشكل يثري االنتباه كما يتض  من العرض السابق، لذا فإن إمكانيات 

وين األطفال للرسوم اجلاهزة يساعدهم ولكن لل  ال ينفي أنَّ تل. تطوير مداركهم وقدراهتم من خالل الرسم احلر أكثر بكثري
على السيطرة على القلم، واكتشاف عامل األلوان البديع، ومتييز الدرجات اللونية املختلفة، ومالحظة التفاصيل يف تل  

 (020)فقد لوَّن خالد  كل شباك من شبابي  الباص الصغري يف الشكل . الرسوم وجعلها خمزونا  بصريا  لرسومهم الالحقة
 .خمتلف تقريبا، فقد كان حيب األلوان ويتفوق على أقرانه يف احلضانة يف تسمية األلوان ومتييزها بلون

 
 (020)الشكل 

 
  بدقة تامة فقد استخدمت درجتني خمتلفتني من األمحر فقط( 022)املبينة يف الشكل  مأما هديل  اليت لونت حبة الطماط

مما ساعد يف إضفاء قدر   ار  لديها سوى األمحر، فنوعت ثيمة اللون األمحرفهي تعلم اللون احلقيقي حلبة الطماطم وال خي
 : من الكروية على الشكل

   
 (022)الشكل 
 

أقر الباحثون يف جمال الكربية "فقد . ولكن رغم تل  الفوائد اليت قد جينيها الطفل من تلوين كتب الرسوم فإن املضار أك ر
كتبا للتلوين وكتب تدريبات وصور مرسومة مسبقا على أوراق منفردة مطبوعة يف   الفنية أن معظم األطفال الذين يعطون

وخيسرون الدافع خللق صور تتسم . البيت ويف املدرسة يتولد لديهم اعتماد على تل  الصور النمطية اجلاهزة وغري الشخصية
. لتعبري عن تل  الصور من ناحية أخرىبالفرادة وترتبط بتجاررم اخلاصة من ناحية والدافع للتوصل إىل أساليب فردية ل

 53".ومثل هذه التوجهات قد تعيق أيضا تطور السلوك املنضبط واملهارات
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 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي: المرحلة الثالثة

 
 ة األوىل والثانية قبلوتتزامن مع فكرة الروض. متتد هذه املرحلة الفنية  ألغراض هذه الدراسة من الرابعة حىت السادسة من العمر

لذا فإن احلروف تبدأ بالظهور يف . دخول األطفال إىل املدرسة االبتدائية، أي الفكرة اليت يبدأون فيها بتعلم احلروف وقراءهتا
 . رسومهم، كما أهنم بعد تعلمهم لكتابة أمسائهم يوقعون رسومهم را

 
بشة، ولكن تقل اخلربشة العشوائية وتزداد قدرة األطفال على رسم ويستمر األطفال خالل هذه املرحلة باللعب باملواد واخلر 

وتتميز الرسوم يف هذه . األشكال املختلفة، فكرى الورود واألشجار ومنالج بشرية بسيطة وبع  األشكال احليوانية املختزلة
لكبار ألهنم يالحظون تطورا ال وقد تدهش هذه الرسوم ا. فهي تلقائية متاما وتعكس حيوية الطفل الداخلية. املرحلة باجلمال

 .يتوقعونه يف قدرات أطفاهلم الفنية، وتزدهي رسومهم باأللوان اجلذابة

يزداد وعي األطفال يف هذه املرحلة وتتعمَّق حساسيتهم، ولذا فإن مالحظات الكبار حول رسومهم تؤثر فيهم كثريا ، ومن 
 .تعجبنا الضروري مدح رسومهم وتشجيعهم على املضي فيها حىت لو مل

ويبدأ أيضا يف هذه املرحلة تأثري التلفزيون وأشرطة الفيديو اليت يتسمَّر أمامها األطفال يف البيوت والروضات، فتظهر يف 
ورغم أن . رسومهم مواضيع ترتبط بالرسوم املتحركة مثل شخصية سوبرمان وسبايدرمان وغريمها من الشخصيات الكارتونية

فقد تعلم خالد عن راعي . شكل جيد فإهنم قد حييلون ما يرمسونه من أشكال بسيطة إليهااألطفال ال يستطيعون رمسها ب
 :البقر األمريكي من التلفزيون ورمسه بشكل أمجل مما هو عليه يف الواقع كما يلي

 

 
 !(كاوبوي)أشهر  2سنوات و 2 –خالد (: 022)الشكل 

 
 (:022)رسوم عنه كالرسم يف الشكل كما تأثر كثريا بقصة السندباد البحري ورسم سلسلة من ال
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 (سندباد وصديقه)أشهر  2سنوات و  2 –خالد (: 022)الشكل 

 
والتأثري السليب للتلفزيون والفيديو على األطفال وفنهم وتطورهم املعريف بشكل عام أكثر من تأثريه اإلجيايب، وهو ال خيفى 

فهناك قلق من أن . "يف نشاطات أكثر فائدة، منها الرسملذا من الضروري مساعدة األطفال على االهنماك . على أحد
 57." انشغال األطفال بالتلفزيون وألعاب الفيديو يقل ل من قدراهتم على التخيل من خالل التعبري الفين

 
صة فقد تأثرت هديل مثال بق. ويتأثر األطفال كثريا بالقصص اليت حتكى أو تقرأ هلم، وبالكتب واجملالت اليت يتصفَّحوهنا

 :كما يلي"  ماليفيسنت"األمرية النائمة فرمست الشريرة  
 

 
 أشهر 5سنوات و 5  -هديل (: 025)الشكل 

 
 :      البيت

 
فقد تطفو مشاعر . "فهو يرمز حبسب فرويد إىل رحم األم. يدخل البيت ثيمة  ملحة  يف رسوم األطفال منذ بداية هذه املرحلة

. للحنان واالستقرار والسكينة ، ويعكس حاجة الطفل الفائقة والدائمة51"بوعيرسم بيتا  ال يدركها الطفل فيما هو يالواعية 
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فهذا هو شكل البيوت . وهذا ما قد يفسر اتفاق األطفال وإمجاعهم عامليا على رسم البيت بشكل مستطيل يعلوه مثلث
ن الفن ال يقوم على وهم القدرة على أ"يرى ليفي شكراوس، حسبما يقول دي ليو، . الريفية اليت توجد يف حضن الطبيعية

وتفس ر وجهة النظر هذه . التواصل مع الوجود فقط، بل على وهم القدرة على امتالك هذا الوجود بواسطة الصورة أيضا  
يها فعال  احلقيقة اليت تتكرَّر مالحظتها كثريا ، وهي أن أطفال املدن يرمسون بيوتا  ريفية الطابع بدال  من البنايات اليت يعيشون ف

 51."ويروهنا كلَّ يوم
 

 (:021 – 023)ويظهر البيت الريفي بشكله التقليدي يف رسوم األطفال املبينة يف األشكال 

     
 (:021)الشكل          (:  027)الشكل          (:023)الشكل      
 وات و نصفسن 5 –ميس      أشهر         5سنوات و  2 –هديل         سنوات و نصف 5 -رمي 

 
وكثريا ما تتَّخذ . فهي من التنويعات على البيوت الريفية يف رسوم األطفال( 020 – 021)أما الرسوم املدرجة يف األشكال 

يوحي بالنعاس والدفء، إل ( 021)فالبيت يف الشكل . الشبابي  يف هذه البيوت شكل العيون واألبواب شكل الفم
 ! ن على الباب ترحباناول، والوردتيتصاعد دخان من مدخنته، فيغري بالدخ

                    
      (:020)الشكل              (:  021)الشكل            (:021)الشكل          

     سنوات         5 –أشهر               هديل  2سنوات و  2 –هديل                      سنوات وشهر واحد    5 –خالد                
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ويالحظ من نفس البيت أن املدخنة مائلة مع ميالن السط ، ومثل هذا امليالن يعتدل الحقا لتصب  املدخنة متعامدة مع 
وهذا التعديل يعكس تقدما  يف مستوى التفكري ألنه يعتمد على عملية لهنية ال تكون متوفرة بعد "اخلط املوازي لألرض 

وقد تعدلت لدى خالد بعد فكرة بسيطة قبل بلوو السادسة من العمر كما  31".لدى األطفال الذي يرمسون مداخن مائلة
 (:022)يتض  من الرسم البسيط يف الشكل 

 
 شهرا    00سنوات و  5 –خالد (: 022)الشكل 

 لقارب ا 
 

داخل الرحم  ترمز إىل رحم األم، واملاء يتعلق حبياة الطفل"تكثر القوارب يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، فهي أيضا 
بيندر فإن األطفال املضطربني عاطفيا يرمسون القوارب لكرمز إىل األم اليت يبحثون داخل جسدها . وحبسب ل. . .  والوالدة

ولكن رغم هذا امليل لدى . 30"والشمس تظهر عادة يف هذه الرسوم وترمز إىل األب. عن األمان واالكتفاء( حوض السفينة)
رسم القوارب باالضطرابات النفسية، فقد الحظت أن القوارب تكثر عموما يف رسوم الكثري من احملللني النفسانيني لربط 
لذا فإن التعامل مع وجودها لالستدالل على وجود اضطرابات نفسية فيه شيء من التبسيط . األطفال يف خمتلف املراحل

د رسم خالد مثال سلسلة من القوارب بفرح متأثرا فق. والتعميم اخلطرين، ويلزم الكريث وأخذ الظروف احمليطة بعني االعتبار
، إل (022)وتكثر القوارب واألمساك لدى علي الذي رسم الرسم املبني يف الشكل . بقصة السندباد البحري اليت أحبها

 : يذهب للصيد دائما مع والده بسعادة وفرح

    
 سنوات ونصف    2 – (0) علي(: 022)الشكل   
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 :الجامع
 

فالطفل علي وأخوه . ني الرموز اليت تشبه البيت يف رسوم األطفال املسلمني من حيث أنه رمز لألمان الروحياجلامع من ب
. منري تعلما الذهاب إىل اجلامع بانتظام مع والدمها أوال مث وحدمها بصفته مكانا  آمنا  ويشك ل جزءا  من تربيتهما الدينية

فالرسم غري ملون مثله مثل معظم رسوم الطفل . عالقة الطفلني باجلامعيع ر أعمق تعبري عن ( 022)والرسم يف الشكل 
علي، لكن فطرته العارفة وضعت دائرتني محراوين حول عينيه وعيين أخيه ولّونْت شباك اجلامع بنفس اللون، ومل يلون أي 

الطفل الفنية يف هذه املرحلة ال  فأدوات. فقد لوَّن ما يكفي للتعبري عن أهنا يتطلعان إىل داخل اجلامع بروحيهما. شيء آخر
فجاءت فطرته حبل فين رمزي مجيل ع ر من خالله عن . متكنه من رسم طفلني مشرئيب العنق يطالن من خالل شباك اجلامع
اه أنظارمها وروحيهما لداخله فقد رسم علي أخاه ( 025)أما يف الرسم املبني يف الشكل . ارتباطهما الروحي باملكان وعن اجت 

 .املسجد وهو ساجد داخل

      
 سنوات  5 –( 0)علي(: 025)الشكل    سنوات ونصف    2 –( 0)علي (:  022)الشكل         

 

وكان اجلامع يتكرر كثريا أيضا يف رسوم هديل يف هذه املرحلة رغم أهنا مل تزره إال ملاما، وترمسه غالبا بقرب البيت، وأحيانا 
وكانت تكثر من وضع املآلن للجوامع يف رسومها تأثرا (. 027)و ( 023)شكلني وحده كما يتض  من الرمسني يف ال

 .  باجلوامع املهيبة اليت زارهتا يف تركيا قبيل سن الرابعة
 

         
 أشهر 1سنوات و  5 –هديل (:  027)الشكل        أشهر    7سنوات و  5 –هديل (: 023)الشكل           
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 :باص المدرسة

 
درسة من املواضيع األثرية يف رسوم األطفال، وهلفة الذهاب إىل املدرسة يف البداية تعين للكثريين منهم فرصة ركوب باص امل

فقد كانت .  أما ما حيدث بني الرحلتني فغري مهم، وقد يكون مليئا بالبكاء. الباص يف الصباح مرة ويف الظهرية مرة أخرى
 . ح قد نسيتها عندما يغادر خالد يف باص املدرسة من غري أن تذهب معههديل تشعر قبل سن املدرسة كأن سفينة نو 

 
. ويأخذ الباص أشكاال فرحة يف رســومهم. ويالحظ أن األطفال يرـسمون دوائر متثل وجوها تطل من شبابي  الباص

حظ أن خالد ولكن يال. مؤلف من طابقني، وهو ملئ باألطفال، ويسري يف طريق تبدو وعرة( 021)فالباص يف الشكل 
أعطى جّل اهتمامه يف الرسم لعجالت الباص، فلم يضع عيونا سوى لطفلني لنكمل حنن املهمة يف خيالنا لبقية األطفال، 

 . أما هو فقد اهنم  يف رسم التصميم الداخلي للعجالت مع را بذل  مرة أخرى عن حبه الذي ال خيبو لكل ما يدور
 

 
 شهرأ 1سنوات و  2 –خالد (: 021)الشكل 

 
ويدل لل  أيضا على أن الطفل يف هذه املرحلة يرسم أقل مما يعرفه عن األشياء، بعكس املرحلة السابقة اليت كان الطفل 

وهو يويل عنايته ملا حيبه وملن حيبه فيكحله بالتفاصيل، ويكتفي بالرسم الرمزي لبقية . يرسم فيها كل ما يتذكره عن األشياء
مبصطلحات الكبار، وإن مل يكن قادرا على " رمزية"يبدو أن رسومه غري مكتملة، أو  فالطفل يعرف على ما. األشياء

 .استجماع فكرة واضحة يف لهنه حول لل 
 

فالشمس كبرية حتتلُّ موقعا  مركزيا  يف اللوحة، وتلقي بنورها . أمجل تعبري( 021)أما إشراقة الفرح فيع ر عنها الرسم يف الشكل 
واألطفال يطلون بفرح من الشبابي ، وشعار املدرسة اليت يرتادها الرسام . يكتسي بلوهنا الذهيب الساطع على الباص فتجعله

أما أكثر ما يلفت . واض  جبالء على الباص، والدخان يتصاعد من مؤخرة الباص تعبريا عن السرعة اليت حيبها األوالد
ميكنه أن يطل من الشباك باجتاهنا ليلوح لنا مع التالميذ،  االنتباه يف هذا الرسم فهو أن السائق مرسوم بالوضع اجلانيب، فال
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وع ر خالد عن لل  بذكاء من خالل الطاقية، إل يندر أن يظهر األشخاص والوجوه بالوضع اجلانيب . فعليه أن ينتبه للطريق
 .يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة املبكرة

 

 
 سنوات ونصف 5 –خالد (: 021)الشكل 

 
فقد جعلته يرسم الباص الذي كان رمزا للفرح كما يلي دون  2117الدامية اليت مل يفهمها خالد يف عام  أما أحداث غزة

 :أي لون
 

 
 (هذا الرسم ال ميثل هذه املرحلة)أشهر  1سنوات و 7 –خالد (: 021)الشكل 
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 :الهتمام برسم األشجار والورودا
 

تعبري عن "األشجار والورود، وتعكس رسـومهم هلا حيويتهم اللونية، وهيكبريا برسم   ايبدي األطفال يف هذه املرحلة اهتمام
كثريا يف هذه املرحلة، خالد  فقد تطورت األشجار لدى . 32" حاجتهم املتنامية للضوء والطبيعة والعامل خارج إطار املنزل

هر األشجار املدرجة تاليا  تطور وت ظ. وكانت موضوعه الرئيس منذ نعومة أظفاره كما لكر سـابقا، فرسم أنواعا كثرية منها
يف بداية هذه املرحلة، وهي متثل منولجا غري مألوف كثريا يف رسوم ( 020)األشجار لديه، فقد رسم الشجرة يف الشكل 

 .األطفال يف هذه العمر، فهو مل يرسم إطارا مسبقا لتاج الشجرة واستخدم التلوين للتعبري عن كياهنا الكثيف
 

   
 سنوات وشهران 2 –الد خ(: 020)الشكل 

 

يلفت النظر أكثر من غريه يف هذه املرحلة بسبب اخلطوط القوسية اليت ظهرت يف شجرته ( 022)ولكن الرسم يف الشكل 
وهو مل يزل يف الرابعة من عمره، وهي خطوط حاول التعبري را على حنٍو فطري غري مدروس عن طبقات الشجرة وكروية 

وهذا يؤكد بطالن ! يالحظ فيها أنه رسم التفاح وهو يتدىل منها مثلما تتدىّل عناقيد العنبكما . تاجها ال دائريته فقط
 :املقولة اليت وردت سابقا عن إغفال األطفال الصغار لرسم عنق للتفاحة يصلها بالشجرة

 
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 022)الشكل 
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فقد . شي الذي توصل إليه بعد دراسة تشرحيية معمقة للشجرةوجند مثل هذا التخطيط للشجرة لدى الفنان ليوناردو دا فن
أو )ية للفروع يف كل مستوى من األقواس لأن السماكة الك موضحا  للنمولج النمطي لتفرع األشجار،  ارسم ليوناردو خمطط"

من "خطط إنه ويقول غوْم ْرِك معل قا على هذا امل  32." ساوي مساكة اجلذعت (للشجرة الطويل نمومراحل المرحلة من 
وإلا اعت  رت . . . . فقد عرف طريقة أفضل . الواض  أن ليوناردو مل يكن راضيا عن املنهجية السائدة يف رسم األشجار

وخمطط ليوناردو مبني .  32" فقد أعطى الفنان معادلة لبناء شجرة.. مؤشرا  يشري إىل كيفية رسم األشجار فإهنا ال تقدر بثمن
 (:022)يف الشكل 

 
 35األشجار دا فنشي لنموليوناردو خمطط (: 022)الشكل         
 

اليت رمسها بعد عام تقريبا من رسم الشجرة ( 022)وواصل خالد اهتمامه بتل  األقواس كما يتض  من الشجرة يف الشكل 
الكثافة وهذا دليل حاسم على أن مستوى رسم الشجر لديه تطور بقفزات ملموسة، فقد أدخل إحساسا غامضا ب. السابقة

 :والنمو ورمبا العمق دون علم منه، إل س ر غور أشجاره بروحه العاشقة هلا

   
 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 022)الشكل 
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أما النمالج التالية فتع ر عن منو الشجرة عند هديل يف هذه املرحلة، فقد رمست عاصفة من اخلطوط الدائرية بدرجات لونية 

فقد حاولت أن ترسم األغصان ( 023)، أما يف الشجرة الثانية يف الشكل (025) الشكل خمتلفة يف الشجرة األوىل يف
 : واألوراق بالتفصيل ألن النمولج الواقعي أو البصري للشجرة بدأ يقلقها منذ سن اخلامسة

 

                    
 أشهر     1سنوات و  5: هديل(: 023)أشهر      الشكل  5سنوات و  5 –هديل (: 025)الشكل                       
 

فتبقى أقرب إىل النمولج العاملي للشجر عند األطفال، لكن مع ملسة ( 021 – 027)أما أشجار هديل يف األشكال 
فالتلوين باجتاهات متعاكسة وبدرجات لونية خمتلفة يف بع  أشجارها من اكتشافاهتا الطفولية اليت تساعد على . خاصة

شجارها وتكسريات لطيفة توحي بقدر من العمق جند مثلها عند التكعيبيني، وتنسجم من بعيد مع إضفاء كثافة على أ
 .مربعاهتا األوىل وميلها للزخرفة

 

                           
 (021)الشكل               (:021)الشكل                      (: 027)الشكل          

 أشهر 1سنوات و  5أشهر                          1سنوات و  5            أشهر             1و  سنوات  5                   
 

 :وفيما يلي أمثلة على األشجار الالفتة لدى رمي
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 سنوات ونصف 5 –رمي (: 050)الشكل      سنوات ونصف 5 –رمي (: 051)الشكل                       

 
يف هذه املرحلة وتكون يف األغلب على شكل دائرة حتيط را بتالت  لا بشكل الفت يف رسوم األطفاوتظهر الورود أيض

اللذين يالحظ فيهما استقرار لون الساق يف ورود هديل أكثر من ورود ( 052)و ( 052)بيضاوية، كما يظهر يف الشكلني 
 :د كاألشجار ليست موضوعا ساكنا  عندهفالورو . خالد، ولكن ورود خالد تتطاول وتتلوى إل تعبث را النحالت
 

        
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 052)الشكل                أشهر 3سنوات و  2 –هديل (: 052)الشكل   

 

 
يوفق يف لل    ولكنه مل. وحاول خالد أن يرسم وردة تتفت  يف هذه املرحلة املبكرة، إل كان حمتاجا لتوثيق والدة الوردة يف فنه

 33:يقول الفنان التشكيلي والشاعر اإليراين سهراب سبهري(. 052)كثريا كما يتبني من الرسم يف الشكل 
 

 . معرفة سر الوردة ليست مهمتنا
 .مهمتنا، رمبا، أن نستسلم وحسب لسحرها
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وسـيتبني . لفهـمهو يلخص مبقولته تل  أن فهم اجلمال ليس بالضرورة أقصر الطرق إىل تذوقه، فالوقوع يف سحره يغـين عـن ا
فللمثـابرة دور بـال شـ  يف صـقل الفـن حـىت . فيما بعـد أن خالـد مل ييـأس، ومتكـن مـن رسـم الزهـور يف مراحـل منوهـا املختلفـة

وهــذا دليــل آخــر علــى أن الرســم فعــل واع يف جــزء منــه عنــد األطفــال منــذ هــذه . عنــد األطفــال الــذين تقــودهم الفطــرة أساســا  
فنية تولد قلقا قد يقعدهم عـن رسـم مـا يصـعب علـيهم أو قـد يشـجعهم علـى املتابعـة إلا كـان وتنشأ لديهم حتديات . املرحلة

 .اهلاجس الفين لديهم متَّقدا مبا يكفي وإلا لقوا ما يكفي من تشجيع
 

 
 أشهر  2سنوات و  2 –خالد (: 052)الشكل 

 !(وردة تتفت )
 

لوان املائية بفرشاة رفيعة اختطفتها، إل كنت أعطيها عادة باأل( 055)رسم باقة الورد املبينة يف الشكل  يفوأبدعت هديل 
وثبت . فراشي متوسطة وعريضة للعب ظنا  مين أن التعامل مع الفرشاة الرفيعة حيبط األطفال ألهنا متتص قدرا قليال من اللون

كلها، أما الرسم الثاين يف يل أنين كنت خمطئة، فالطفل هو الذي جيب أن يقرر ما يناسبه من أدوات وألوان بعد أن جيررا  
 :فقد أخرجته بفرشاة عريضة نسبيا( 053)الشكل 

 

          
 شهرا   00سنوات و  2 -هديل (: 053)الشكل                    (باقة ورد) أشهر 5سنوات و  2 -هديل (:  055)الشكل        
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 :االهتمام برسم الوجوه واألشخاص
 

يف رسوم الغالبية العظمى منهم  ن اهتماما خاصا برسم األشخاص، مع أن أشكاهلم تبقىيبدي معظم األطفال يف هذه الس
لكن يغلب أن حيتوي الرسم يف هذه املرحلة على دائرة للرأس وتكوين آخر للجسد قد يكون مربعا أو دائرة . أشكاال  بسيطة

األشخاص يغلب أن حيصلوا فيها على دائرة أو مثلثا أو حىت جمرد عود كعود الك ريت خبالف املرحلة السابقة اليت كان 
إل يكتفي األطفال مبا يرمز للجسد فقط يف فنهم وإن  . واحدة للرأس واجلسد معا لدى معظم األطفال حبسب الدارسني

ومن الالفت للنظر أن الكثري من األطفال يصرون . قدر أك ر من التفاصيل إن هم أرادوا لل كانوا قادرين على إدخال 
فهي مرئية يف منولجهم . األيدي لكنهم ال ينسون الصرة لفقد ينسى بع  األطفا. رة البطن يف هذه املرحلةعلى رسم ص

 (:051)و ( 057)كما يتض  من النمولجني يف الشكلني ( رمبا من خالل املالبس أيضا)الذهين لألشخاص  

        
 سنوات ونصف 2 –( 0)علي (: 051)الشكل            أشهر  5سنوات و  2 –خالد (: 057)الشكل            

 

وعندما يرسم األطفال األشكال البشرية يف هذه املرحلة فإهنم قد يواصلون إسقاط بع  التفاصيل اليت قد نعت رها هامة  
وقد ينهم  الطفل يف إخراج تفاصيل معينة يف الرسم تشتت انتباهه عن . كاأليدي أو األلنني، ولل  شيء طبيعي

حيتويان على نواحي فنية جديرة باالهتمام لذا ال ميكن احلكم ( 031)و ( 051)فالرمسان يف الشكلني . اقصةاألعضاء الن
 . عليهما فنيا بسبب غياب األيدي واآللان

             
 سنوات ونصف 5 –منري (: 031)أشهر       الشكل  7سنوات و  2 –خالد (: 051)الشكل      
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نية اليت تعكسها األسنان برسم ما يقابلها يف األقدام والشعر لتصب  هي األخرى رموزا للعدوانية فقد أكد خالد على العدوا

املهم "وإنه ملن . يف رمسه فنسي األيدي، بينما تأىن منري يف إضفاء األناقة على مالبس الشخص املرسوم فنسي األيدي
األجزاء عند رسم األشخاص قد يفعل لل  دون أي للمعلمني واآلباء واألمهات أن يعلموا أن الطفل الذي يلغي بع  

قصد من وجهة نظر تشخيصية، ولذل  جيب توخي احلذر عند تفسري رسوم األطفال باعتبارها انعكاسا للشخصية أو 
 37".ملستوى النضج العقلي

 
تظهر يف رســوم األطفال  من األمثلة على النمالج البشرية اللطيفة واألليفة اليت( 033 – 030)والرسوم املبينة يف األشكال 

ويالحظ فيها اهتمام . بني الرابعة والسـادسة من العمر، وهي تتمتع حبيوية كبرية ومجالية خاصة مقارنة برسوم املرحلة السابقة
ثري منري بالتفاصيل املختلفة اليت تتعلق باملالبس واألحذية وال سيما رباط احلذاء، وتدلُّ أيضا على ميله إىل رسم اإلناث يف ك

وهذا دليل على أن فن األطفال ال . من األحيان يف حني يرسم األطفال يف هذه املرحلة أطفاال من نفس جنسهم يف العادة
 :خيضع لقوانني هنائية

         
 (:032)الشكل                  (:  032)الشكل                (:  030)الشكل 

 سنوات ونصف 5 –أشهر        ميس   1سنوات و  2 –سنوات ونصف           هاشم  2 –كرمي 
 

         
 (:033)الشكل                    (:  035)الشكل                  (:  032)الشكل 
 سنوات 5 –مريا        قرابة ست سنوات –منري              سنوات 2 –ميس 
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رسم وجها مع را بتقنية غري تقليدية، ويف الرسم الثاين يف الشكل فقد حاول خالد أن ي( 037)أما يف الرسم املبني يف الشكل 
 : رسم علي شخصا لطيفا بتقنية غري تقليدية أيضا إل  رمسه من األسفل إىل األعلى أي ابتداء من القدمني( 031)
 

 

            
  سنوات ونصف  2 -( 2)علي (: 031)الشكل       أشهر 7سنوات و  2 - خالد(:  037)الشكل                 

 
 :جديرة بالتأمل أيضا( 070 – 031)والوجوه املدرجة يف األشكال 

 

     
 (:070)الشكل                 (: 071)الشكل             (: 031)الشكل        

 هرأش 1سنوات و  5 –خالد          سنوات ونصف 2 –أشهر                   هديل  01سنوات و  2 –خالد  
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أما الفنانة الصغرية رمي اليت تكتب قصصا وترسم رسوما مرافقة هلا بنفسها منذ السادسة من عمرها، فلها أسلوب مميز وغري 
و ( 072)مألوف يف رسم الوجوه واألشخاص يندر أن جنده عند األطفال، ويتمثل من خالل الرسوم املدرجة يف الشكلني 

 :هلا أفضل منهااليت توفرت يل علما بأنين رأيت ( 072)
 

                            
 أشهر 01سنوات  و 5  –رمي (: 072)أشهر        الشكل  01سنوات  و 5  –رمي (: 072)الشكل        
 

وتستمر هديل يف اخللط بني التجريد والزخرفة والتمثيـل الـواقعي، فتـزين شخوصـها كثـريا بأشـياء غريبـة كمـا يظهـر مـن الفتـاتني 
 ! واللتني تبدو أوالمها كأهنا زائرة من كوكب آخر لطيف وكأن الثانية ستطري فرحا  ( 075)و ( 072)تني يف الشكلني اللطيف
 

                 
 أشهر 2سنوات و 2 –هديل(: 075)الشكل                سنوات وشهران       2 –هديل(: 072)الشكل                               

 
، وتستخدم التنويع (073)يل تصاميمها التجريدية يف عمل فستان مهفهف للمخلوقة األوىل يف الشكل وتستخدم هد

 (:071)غريبة التكوين واملهرج يف الشكل ( 077)اللوين يف إخراج املخلوقة يف الشكل 
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 (:071)الشكل         (:  077)الشكل    (: 073)الشكل                   
 أشهر          2سنوات و  2 –هديل   أشهر             5سنوات و  2 –هديل أشهر          2وات و سن 2 –هديل 

 
ويالحظ من النمالج السابقة أن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية اخلاصة، وأن هذه الشخصية تظهر بشكل صارخ من 

 .خالل رسومهم لألشخاص

 اللعب من خالل الرسم

وهذا . هذه املرحلة أهنم يلعبون أحيانا  مع الشخوص أو األطفال يف رسومهم أو يتقمصوهنم يبدو من رسوم األطفال يف
اللعب اخليايل جيعلهم غري آرني أحيانا جبمالية رسومهم، فال يككرثون بتلوينها أو رمسها بدقة مما قد يعيق تطوير قدراهتم 

ومن هنا تأيت . يس سوى نوع من اللعب يف هناية املطافولكن استعاضتهم بالرسم عن اللعب مؤشر على أن الرسم ل. الفنية
والفن عموما ال خيلو من اللعب حىت عند الكبار، ال بل يتغذى من قدرة الفنان . فهو من أكثر أنواع اللعب حيوية. أمهيته
ار تشبه الوظيفة اليت يؤدي وظيفة يف حياة الكب‘ احلقيقية’فالفن يوفر مسرحا  يف منتصف الطريق بني األحالم واحلياة . "عليه

فقد يكون اللعب مفيدا يف . واألهداف النفعية يف اللعب، كما يف الفن، مغيبة ومؤجلة. . . يؤديها اللعب يف الطفولة 
 31." النهاية من غري أن يتوقع منه أن يكون جادا وهادفا

الصابون فعليا، كما اهنم  يف غسل فقاقيع كثرية بدال من اللعب بفقاقيع ( 071)رسم خالد يف الرسم املبني يف الشكل 
وقال إنه يغسلها يف الرسم . عندما مل يسم  له أبوه بغسل سيارته( 011)سيارة جّده البيضاء على الورق يف الشكل 

بصابون بنفسجي، فالصابون أبي ، واملاء ال لون له، وورق الرسم أبي ، فقرر أن يهب املاء اللون األزرق كاملعتاد يف رسوم 
فاللعب على الورق حثه على التفكري يف كيفية رسم . وأن يهب الصابون لونا آخر( رمبا تأثرا بلون البحر من بعيد) لاألطفا

 !األشياء اليت ال لون هلا على ورق أبي ، فحلَّ املعضلة بصابونه امللون الذي ال يفقد لونه عندما يتحول إىل رغوة
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 أشهر 5سنوات و  2  -خالد (: 011)الشكل                  أشهر 2سنوات و  2 –خالد (:  071)الشكل            

 

 :االهتمام برسم الحيوانات
 

تواصل احليوانات ظهورها تباعا يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، وقد درست كلري غولومب رسوم األطفال للحيوانات 
الرغبة يف خلق تشابه مع املوضوع، فهذه الرغبة اللتقاط "أال وهو  وتوصلت إىل أحد املبادئ اليت تقود عملية التطور الفين،

وتقدم  31."شكل املوضوع، ولتمثيله بأمانة وبالتايل التواصل معه هي اليت تقود االجتاه الذي تسري فيه عملية متييز الشكل
 :سن الرابعة بع  األمثلة على قدرة األطفال على رسم حيوانات حمددة ومميزة منذ(  017 – 010)األشكال 

       
 (:012)الشكل                      (: 010)الشكل               

 سنوات ونصف 2 –( 0)علي   شهرا                        00سنوات و 5 –خالد     

                   
 (:015)لشكل ا               (: 012)الشكل                (: 012)الشكل                    

  سنوات ونصف 2 –( 0)علي            سنوات و ونصف         5 –رمي          أشهر 5سنوات و  2 –خالد      
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 سنوات وشهر 4هديل (: 017)الشكل         أشهر 2سنوات و 5 –منري (: 013)الشكل      

 
الشديد را يف عامل الواقع، إل حيّبون بعضها   ماألطفال بسبب اهتمامه وتأخذ احلشرات حيزا واسعا أيضا يف رسوم

بع    (011)و  (011) الشكالنقدم يو . كالدعسوقة ودودة األرض والنحلة والفراشة، وخييفهم ويقرفهم بعضها اآلخر
 :األمثلة

 

             
 (:011)الشكل                    (:011)الشكل      

 سنوات 5 –رمي                   أشهر         01سنوات و  5 –هديل                     
 

 :التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن في التصميم الفني
 

و ( 011)يف هذه املرحلة كما يتض  من الرسوم يف الشكلني  قدرة األطفال على التحكم مبساحة الورقة أمامهم تزداد
فالتكوين األساسي حيتل مركز الصفحة ويعطي إحساسا . أو مرصوصة أكثر من الالزم فال توجد مساحات ضائعة(. 010)

أما الرسم الثاين فيعطي  .فضاء الورقة -فاجلنية خبفة الفراشة اليت توازهنا وتسب  معها يف الفضاء . باخلفة يف الرسم األول
 . إحساسا سريعا بالتوازن والتناظر بني الطفلني املتقابلني
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 سنوات ونصف 5 –منري (: 010)أشهر                 الشكل  7سنوات و  5 –هديل (:  011)الشكل           

 

إهنا ببساطة قد تكون "ولكن يتساءل دي ليو عن أمهية التناظر والتوازن اللذين ي رزان بوضوح يف فن األطفال، وجييب قائال 
ولكنه يستطرد بصفته حملال  نفسانيا لرسوم األطفال ." و انصياعا لتأثري البالغنيحماوالت لتحقيق تأثريات مجالية إما تلقائيا أ

فهو ال يبحث عن اجلمال واإلبداع الفين ." ولكننا نأمل أن ال تعيق االعتبارات املتعلقة بالتناظر والتوازن التعبري احلر: "فيقول
لذا فإن احملددات . لما قلت القيود على تعبريه الفينالفطري يف فن األطفال بل عن مؤشرات نفسية يسقطها الطفل بدقة ك

وهذا هو الفرق . الفنية اجلمالية قد ال تروق له إن هي حدَّت من حرية تعبري الطفل املأزوم عن نفسه من خالل رسومه
 الرسوم، فهذه الكتب تبحث عن مفاتي  لفّ  الرموز يف. األساسي بني هذه الدراسة ومعظم الكتب اليت تتناول فن األطفال

أما . وعن أساليب حلث  األطفال على التعبري احلر واإلكثار من الرموز اليت تساعدهم على تشخيص احلالة النفسية للطفل
هذه الدراسة فليست معنية سوى جبمالية فن األطفال، وإمكانيات تطويره، وبالتايل اإلبداع الفين وحتقيق الذات من خالله، 

 .مرض أصال ورمبا الشفاء إن كان هناك
 

فراو الورقة بتوازن مجيل يوحي الطفل أل مياملهم أن إن ف ،خربشات إحيائيةموضوع الرسم لدى الطفل قد يكون  ومع أن
 (:012)كما يظهر يف الرسم املبني يف الشكل   فين وراء التكوين الطفولـي بوجود حسّ 

 
 سنوات و نصف 2 –هديل (: 012)الشكل 
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 :السباحة في األثيرو  الخفة وانعدام الجاذبية

 
جيلس سعيدا على ( 012)فاملل  يف الشكل  .يستمر ظهور األشكال اليت تطفو وتسب  حرة يف اهلواء يف سن الرابعة خاصة

منفصال  عن اآلخر يف الشكل ( الطفلة واملطر واملظلة)ويطفو كل مكو ن من مكو نات الرسم الثالث . عرش من هواء
كال املتفلتة من اجلالبية يأخذ الطفل بشكل تلقائي برسم األشياء باجتاه واحد أوال مث يدرك وبعد مرحلة رسم األش (.012)

إن األطفال القليلني الذين صادفهم يرمسون رذا الشكل كانوا "ويقول دي ليو . أمهية رسم األشياء على قاعدة أرضية ثانيا  
ويؤكد لل  أن  71." وجود ما يعيق منوهم العاطفي أو املعريفاجتماعيني وألكياء، ومل يـ ْبِد أيٌّ منهم أيَّ سلوك يشري إىل

الطفلني اللذين رمسا هذه الرسوم جتاوزاها سريعا، وهي ليست من وجهة نظر هذه الدراسة إال تنويعا فنيا مجيال يصور عاملا 
 !بال جالبية أو قيود أرضية

 

                 
 سنوات  4 –هديل (:  012)شهور           الشكل  2سنوات و 2 –خالد  (:012)الشكل                     

 
 النسبي للحجماألطفال  عدم احترام

 

فهم يرمسون كل شيء وحده وليس . باحلجم النسيب لألشياء ممن األشياء اليت حياررا الكبار يف رسوم الصغار عدم اككراثه
وحيظى الشيء أو الشخص األهم يف الرسم . ال هتمهمنسبة إىل حجم األشياء األخرى، فاحلجم النسيب يف الرسم فكرة 

باحلجم األك ر واملكانة املركزية، فاحلجم يرتبط باألمهية النفسية للشيء املرسوم لدى األطفال وليس حبجم عناصر الرسم 
األطفال  وهذا السلوك الفين يالزم فن. بدليل أهنا استحقت التزيني( 015)األخرى، فالكرة أهم ما يف الرسم يف الشكل 

فاألطفال يرصفون كل األشياء كالشجرة والوردة والبيت . طويال، وتقل حدته يف املراحل األخرى ولكنه ال خيتفي متاما
 (. 013)والطفل حبيث تكون أطواهلا متقاربة أو قد تكون الوردة أطول من البنت كما يظهر يف رسم منري يف الشكل 
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 (013)الشكل                  (:015)الشكل           

 أشهر 5سنوات و  5 –منري                         أشهر  2سنوات و 2 –خالد    
 (ولد يضرب الكرة باملضرب)                             

 

 عدد األرجل واأليدي
 

فالكتكوت ( . 011)و ( 017)يكون عدد أرجل املخلوقات غري دقيق يف بداية هذه املرحلة فقط كما يظهر من الشكلني 
له ثالثة أرجل والبقرة رمبا مخسة أو ستة أرجل، وإلحدى قطط السندباد يف الشكل ( 017)يف أعلى الرسم يف الشكل 

 :ستة أرجل واألخرى هلا تسعة( 011)

           
 (قصة سندباد)أشهر  5 سنوات و 2 –خالد (: 011)سنوات وشهران             الشكل  2 –خالد (: 017)الشكل           

 
مث يبدأ األطفال قرابة اخلامسة من العمر برسم عدد صحي  من األرجل للحيوانات، أي أربعة أرجل، لكنها قد حتصل يف 
وقت الحق على رجلني اثنتني أو ثالثة فقط ألن احليوانات ترسم غالبا من منظور جانيب، ويكون هذا تطورا هاما ألنه يعين 

وز الواقعية الذهنية استعدادا للواقعية البصرية يف املراحل التالية اليت يتفادى فيها الطفل رسم ما ال يراه أن الطفل بدأ بتجا
 .بصريا
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 Skylineوخط السماء  Baseline رسم خط األساس
 

قد يكتفي األطفال باعتبار حافة الصفحة خطهم املرجعي، وقد يرمسون خطا مرجعيا خاصا رم يف أسفل الصفحة على 
وهو خط )يكون هناك يف رسوم األطفال خط للسماء أيضا "وقد . كل خط طويل أو متعرج ليمثل العشب على األرضش

وال يصاحب إضافة األطفال خلطوط (. ي رسم ع ر اجلزء األعلى من الرسم، يكون لونه أزرق يف الغالب، ويرمز إىل السماء
فهذه اخلطوط تساعد  . 70" لعامل متثيال حقيقيا ثالثي األبعاداألساس وخطوط السماء يف رسومهم ظهور حماوالت لتمثيل ا

األطفال يف السيطرة على رسومهم واإلحياء بأن املكان فيها حمصور بني األرض والسماء، كما تعكس إمياهنم بأن الفضاء 
 :ر إليهماحيتوي على اخلطني املشا( 011)والرسم يف الشكل . املفتوح ليس هو السماء وإمنا ميتد لينتهي عندها

 
 أشهر 2سنوات و  5 –سلمى (: 011)الشكل                                            

 

 :الصور العائلية وصور األصدقاء
 

األب وطفليه وقد لهبوا إلحضار ( 211)يستمر األطفال يف هذه املرحلة برسم صور عائلية، فتصور الصورة يف الشكل 
فتشمل كافة أفراد أسرة علي ومل ( 210)ما يفسر غيارا من الصورة، أما الصورة يف الشكل  وردة حيملها الفنان ألمه، وهذا

 .ينس إدراج احلشرات والقطة، فاألطفال يعت رون املخلوفات األليفة اليت يتعايشون معها جزءا من األسرة

           
 سنوات ونصف   5 –( 0)علي (: 210)الشكل          سنوات و نصف  5 –خالد (: 211)الشكل         
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 :(212)ومن املألوف أن يرسم األطفال صورا عائلية للحيوانات أيضا يف هذه الفكرة كالصورة املدرجة يف الشكل 

    

 
 سنوات 5 –(  0)علي(: 212)الشكل 

 
م الذين يلعبون وينعكس النمو العاطفي واالجتماعي لدى األطفال على رسومهم يف هذه املرحلة، فيبدأون برسم أصدقائه

معهم يف احلضانة وحميط املنزل والعائلة إىل جانب الرسوم العائلية وبدال منها أحيانا، إل حيتل األصدقاء يف نفوسهم مكانة 
 (:212)وهذه هديل تغين مع أصدقائها يف رمسها الفرح الوارد يف الشكل .  عالية

 

 
 أشهر 7سنوات و  5 –هديل (: 212)الشكل 

 

 :وهذه إحدى الصور. يقه يوسف بالذات عدة مراتورسم خالد صد
 

 
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 212)الشكل 



79 

 

 :  االهتمام برسم وسائط النقل
 

( 211 – 215)يزداد اهتمام األطفال يف هذه املرحلة برسم وسائط النقل بشكل ملحوظ، وتظهر الرسوم يف األشكال 
 :عد الرابعة من العمربع  وسائط النقل اليت اهتم برمسها األطفال ب

        
 سنوات ونصف 5 –منري (:  213)الشكل (           جمموعة من وسائط النقل)أشهر  1سنوات و  2 –خالد (: 215)الشكل  
 

      
 (211)الشكل        (211)الشكل           (:217)الشكل         
 أشهر 5سنوات و  2 –خالد            سنوات وشهر 4 –هديل     أشهر   2سنوات و  2 –هديل 

 (سيارة لات مراوح)             
 

لسيارة السباق والقطار السريع فيعكسان جناح خالد إىل حّد ما يف تصوير ( 200)و ( 201)أما الرمسان يف الشكلني 
اد بعكس مقدمتها، والقطار فمؤخرة سيارة السباق ثالثية األبع. العمق أو البعد الثالث بشكل فطري قبل اخلامسة من العمر

 .يبدو وكأنه قادم سريعا من عمق يسار الصفحة

   
 (قطار سريع)أشهر  3سنوات و  2 –خالد (: 200)الشكل (             سيارة سباق)أشهر   5سنوات و  2 –خالد (: 201)الشكل 
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 : التصميم الفين للسيارات فيعكسان حسا  الفتا  يف( 202)و ( 202)أما املخططان املبينان يف الشكلني 
 

      
 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 202)الشكل         سنوات وشهران  5 –خالد (:  202)الشكل             

 
 

 :رسم موضوع متكامل
 

وم مثال على الرس( 202)ال تكون متكاملة مبا يكفي، فالرسم يف الشكل  مواضيعبرسم األطفال يف بداية هذه املرحلة يبدأ 
 :متعددة املواضيع رغم ظرفه فثمة تصاميم جتريدية فيه وأخرى واقعية 

 

 
 سنوات وشهران 2 –هديل (: 202)الشكل 

 
 .خيدم كل عنصر فيه الفكرة أو الشعور املركزيولكن يتمكن الكثري من األطفال يف هذه املرحلة من رسم موضوع متكامل 

فثمة حجارة . الذي يصور خالد فيه جوا  يسوده الدمار( 205)يف الشكل كالرسم أي أن اللوحة تعطي جوا واحدا متكامال  
تتساقط من أعلى اجلبل، وسيارة مقلوبة، وطيور ضخمة موحشة، وغيوم ماطرة، ولكن الشمس تطل حبذر من بعيد على 

 .هذا املشهد من خالل خطوط أرجوانية متكسرة رمبا قصد منها أن تعطي بصيصا  من األمل
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 أشهر 2سنوات و 2 –خالد (: 205)الشكل 

 
 :األسلوب

 
اللذين ( 207)و ( 203)يبدأ األطفال يف هذه املرحلة بتكوين أسلوب مييزهم كما يالحظ من الرمسني املائيني يف الشكلني 

ا مم لحظ خلطا  يف األساليبن، فال سواء يف طريقة الرسم أو التلوين أسلوب واحدبجلأ إىل رسم موضوعه فقد  رمسهما خالد،
 .يعطي العمل الفين الطفويل نوعا من الشخصية الفنية

 

      
 شهرا   00سنوات و  5 –خالد (: 207)الشكل            سنوات  5 –خالد (: 203)الشكل               

 
تحافظ ومل تلونه رمبا لهديل فقد رمسته . مثال واض  على وحدة األسلوب يف العمل الفين الواحد( 201)والرسم يف الشكل 

فقد ابتدعت أسلوبا . خوفا من طمس ما تعبت يف إظهاره بقلم الرصاصعلى ما رأته فيه من مجالية يف اخلطوط الدقيقة و 
فاستسالم الطفل للصدفة وللفطرة يقل . ومن الواض  أهنا تعي ما تفعل متاما. خاصا استخدمته يف رسم كافة عناصر العمل

ونستدل من تأثريه على الفن بأن اإلبداع الفين الذي منبعه الصدفة والفطرة حيتاج إىل مع مرور الزمن، ويبدأ الوعي بالتفت ، 
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ويالحظ أن هذا األسلوب الذي استخدمته الفنانة الصغرية هو نتاج اهنماكها املبكر . العقل واملمارسة لصقله وتوجيهه
 . وهذا تطور لطيف(. متاما أيضاوإن مل يكن واقعيا  )بالزخرفة فقد استخدمته أداة إلخراج رسم غري جتريدي 

 
 أشهر 1سنوات و  5 –هديل (: 201)الشكل 

 

 : المنظور الفوقي والمنظور متعدد الزوايا والبعد الثالث
 

. يرسم األطفال رسومهم يف كثري من األحيان بنظرة فوقية ليتسىن هلم إدراج كل ما يرونه يف لهنهم أو يريدون إبرازه يف الرسم
، وهو يظهر لدى األطفال للتحايل "منظور عني العصفور"أو   Birdseye Viewفوقي يسمى باإلجنليزيةوهذا املنظور ال

ومن . على البعد الثالث، وللتمكن من رؤية أشياء أكثر مما ميكن رؤيته من منظور جانيب فقط وإدراجها يف العمل الفين
ومن بني الفنانني الكبار الذي  .املنظور يف أغلبه الفن اإلسالمي يف العصور الوسطى كان يعتمد على هذااملعروف أن 

استخدموا املنظور الفوقي ليوناردو دا فنشي، فقد كان حيلم برؤية العامل من على ظهر عصفور، ولذل  كان يصعد إىل 
  :متثل على لوحاته املرسومة من هذا املنظور( 201)اجلبال العالية لريسم ما يراه يف األسفل، واللوحة يف الشكل 

 
 (201)الشكل 
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من هذا املنظور الغريب، وفيه نرى الصحون وما فيها وكافة أرجل ( 221)أما خالد فقد رسم الطاولة والكراسي يف الشكل 
قد حياولون إظهار األبعاد الثالثة من خالل "وترى الباحثة مالكيودي أن األطفال يف السابعة أو الثامنة من عمرهم . الطاولة

منظور فوقي مع إدراج األرجل األربعة للطاولة ممتدة إىل اخلارج بعيدا عن السط ، ويشار إىل هذه  رسم سط  طاولة من
( 221)، وكأهنا بذل  تصف الطاولة اليت رمسها خالد يف الشكل folding over  "72‘ اإلطالل من أعلى’الظاهرة بـ 

أربعة أرجل، وحتيطها مقاعد لكلٍّ منها أربعة أرجل يف سن الرابعة والنصف مع فارق واحد هو أن طاولة خالد هلا أكثر من 
 :مرسومة من املنظور نفسه وبالطريقة نفسها

 

 
 (طاولة حتيطها كراسي ومراوح)أشهر  3سنوات و  2(: 221)الشكل 

 
يه كما ال يظهر البعد الثالث يف رسوم األطفال يف هذه الفكرة إال عند القلة القليلة منهم وبالصدفة، ولكنهم يتحايلون عل

فقد جلأ خالد إىل تدوير الورقة لريسم الورود املزروعة على اجلوانب يف حديقته مما نتج عنه لوحة (. 220)يظهر يف  الشكل 
وهذا التصرف يظهر القلق املبكر حيال لزوم البعد الثالث يف الرسم، فهناك ما يستحق . ر مست من ثالث زوايا خمتلفة للرؤية

 .ليس سهالالرسم ولكن الوصول إليه 
 

 
 أشهر 2سنوات و  2 –خالد (: 220)الشكل 
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فإن الطاولة لات املرآة احلمراء اليت تعلوها مزهرية ووردة رمست من منظور أعطى إحياء ( 222)يف رسم هديل يف الشكل أما 
مرها يظهر يف إن املنظور بالشكل الذي رمسته هديل قبل السادسة من ع ويالتس. وتقول دراسة أجراها ج. مجيال بالعمق

فريمسون اجلزء العلوي من الطاولة حبيث تكون له جوانب متوازية، ويضعون األغراض على "رسوم األطفال بعد سن التاسعة، 
وبعد لل  يبدأ األطفال تدرجييا برسم متوازي مستطيالت أكثر دقة للجزء العلوي من الطاولة لكن بدون منظور . سطحها
من الرسم من منظور صحي  حبيث ي رسم الطرف البعيد من الطاولة [ ابتداء من الثالثة عشرة]مث يتمكَّن املراهقون . حقيقي

من األمثلة على الظهور املبكر للبعد الثالث مبفهومه ( 222)الكرسي الضخم يف الشكل و. 72" أصغر من الطرف القريب
وهذا يدل على أن النتائج اليت يتوصل إليها . عاحلقيقي يف رسوم هديل قبل اخلامسة من عمرها من خالل لعبها الدائم باملرب

فالرسوم التلقائية . الدارسون من خالل الدراسات اليت جيروهنا على عينات جتريبية تتضمن أعدادا كبرية من األطفال غري دقيقة
ا ، وأن لدى كل امللقاة يف البيوت أكثر صدقا ومجاال من الرسوم املخ رية، وتثبت أن قدرات األطفال تفوق التوقعات دائم

 . طفل عبقرية فنية كما يصّر بيكاسو
 

             
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 222)الشكل      (طاولة هلا مرآة وطفالن)أشهر  1سنوات و  5 –هديل (: 222)الشكل             

 
 :  Occlusionالتراكب أو الحجب البصري 

 
ة  أو حىت بعدها رسم األشياء املكراكبة يف اللوحة حبيث خيتفي طرف أحدها وراء يتفادى األطفال يف فنهم لغاية سن العاشر 

ففي الذهن تكون صورة . اآلخر، ألهنم مييلون إىل رسم كل عنصر  يف اللوحة كامال، وال سيما يف مرحلة الواقعية الذهنية
النادرة اليت تتناول فكرة الكراكب أو من الرسوم ( 222)لكن رْسَم خالد يف الشكل . األشياء كاملة وال تكراكب الصور

فقد قال يل وهو مل يبلغ بعد عامه اخلامس إن جزءا  من السيارة اخللفية والسيما . احلجب البصري يف هذه املرحلة املبكرة
 . عجلها الثاين مغطى بالسيارة األمامية
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 أشهر 5سنوات و  2 –خالد (: 222)الشكل 

 
مؤشرا  على أن ( أي اتباع منولج الواقعية البصرية يف الرسم، وإن مؤقتا)بل سن السابعة بكثري يعّد إدراك الكراكب لدى خالد ق

الواقعية البصرية ميكن أن تظهر مبكرا جدا، لكنها قد ال تنضج أو تكون فاعلة متاما إال يف مراحل الحقة، أو على أن الطفل 
، أي أن فكرة والدة الواقعية البصرية يف مرحلة ما من مراحل النمو يستطيع أن يتنقل بني الواقعية الذهنية والواقعية البصرية

. املعريف للطفل فيها قدر من املبالغة، فهي موجودة أصال، ولكن كامنة، وحتتاج إىل مثريات وحتديات فنية لتطفو على السط 
طة ما وبشكل سريع خصائص تل  املراحل إىل أن يفقدوا عند نق نثبات األطفال يف مرحلة م"فالفيل عن . ر. فما يقوله إ

فاملراحل تتداخل، واالنتقال من مرحلة إىل أخرى . يبدو كالما غري دقيق 72"املرحلة لتحل حملها خصائص املرحلة التالية
 . يكون بطيئا وتدرجييا، ولكنه قابل للتسريع بالتحفيز واخل رة

  
 :الرسم التجريدي والزخرفة في هذه المرحلة

 
 – 225)وتقدم األشكال . يل إىل التجريد والزخرفة يف هذه املرحلة العمرية أيضا لدى بع  األطفالتظهر أحيانا رسوم مت

 :منالج خمتلفة من هذه الرسوم من عمل هديل( 221
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  أشهر  5سنوات و  5 –هديل (: 223)سنوات ونصف                            الشكل  2 –هديل (: 225)الشكل      

     

         
  أشهر 1سنوات و  5 –هديل (: 221)الشكل         أشهر  5سنوات و  5 –هديل (:  227)الشكل                       

 

 :حب  األلوان المائية
 

هنا ال ، وفرح االكتشاف عند استخدام األلوان املائية أن مزج لونني ينتج ثالثا معروفا يف هذه املرحلة ميكن للطفل أن يالحظ
 ،، ويفضـل عليهـا األنـواع األخـرىأحيانـا  وميكنه متييز األلوان واألقالم والفراشي النوعية، فيبدأ برف  األلوان اخلشبية . يوصف
وألـوان البوسـكر واجلـواش، ، إىل أقصـى حـد ممكـنوشـفافيتها تتجلى فيهـا مجاليـة األلـوان وتـداخالهتا إل  ،األلوان املائية ال سيما

هـذا . هـاو كمـا أن متعـة الرسـم بالفرشـاة ال يعرفهـا إال جمرب  .زة ومبهجة وتسـيل بشـكل مغـٍر علـى سـط  الورقـةفهي داكنة ومرك
كــل للــ  يشــري إىل تطــور . لرســـم بالريشــة علــى القلــم، ومســ  الريشــة مــن أعلــى ال مــن أســفلاألطفــال ل تفضــيل إىلإضــافة 

ال سيما حرية ، عد على إمتاع العني لونيا وعلى حرية الرسمالفين، وتفضيله للوسائط اليت تسا إبداعهإحساس الطفل بأدوات 
من العمر إلا أعطوا فرصة الرسـم بالكثافة اليت خيتاروهنا  اخلامسةمشاهدة هذه الظواهر لدى األطفال دون  وميكن. حركة اليد
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د متعـة فائقـة يف كانـت جتـ( 221)و ( 221) الشـكلنيفهـديل الـيت رمسـت الرسـوم يف  .التعلـيم املمـنهج ط منهم دون ضغو 
 :الرسم واللعب بالفرشاة واأللوان املائية

 

                       
 أشهر 3سنوات و  2 –هديل (: 221)الشكل        أشهر  3سنوات و  2 –هديل (: 221)الشكل                  

 
نت من صنيع اللعب املمتع باأللوان اليت أبدعها خالد فلرمبا كا( 222)و ( 220) الشكلنييف   ةأما اللوحات التجريدي

 :املائية أيضا
 

 
 أشهر 3سنوات و  2 –خالد (: 220)الشكل 
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 أشهر 2سنوات و  5 –خالد (: 222)الشكل 

 

حممول نفسي، ولكن املرء ال يكاد يأبه به أو يدركه ألن مجاليته تلفت ( 222)وقد يكون للمخطط التجريدي يف الشكل 
 : فنيا  لطيفا  ال أكثر النظر إليه بصفته عمال  

 

   
 سنوات وشهر واحد 2 –هديل (: 222)الشكل 

 

وقد تع ر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن الرغبة يف إجياد انسجام داخلي يساعد على االستقرار 
 .  ن وسائل التنفيسالنفسي يف أحيان أخرى، ولكن يبدو أن اللعب احلر باأللوان املائية وغريها وسيلة جيدة م

 
 :الكتابة التجريدية

 
وكانت . يلذ لبع  األطفال يف هذه املرحلة حماولة تقليد الكتابة لدى الكبار، وجيدون متعة ال تقل عن متعة الرسم يف لل 

 الشكل وأدرج يف. هديل متأل الدفاتر مبثل هذه الكتابات اليت حياول األطفال من خالهلا حماكاة رموز عامل الكبار الغام 
 :منولجا ميثل على الشكل النمطي لتل  الكتابات التجريدية( 222)
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 أشهر 5سنوات و  5 –هديل (: 222)الشكل 

 
فهو عبارة عن حماولة هديل لكتابة البسملة قبل أن تتعلم القراءة والكتابة ( 225)أما الرسم التجريدي الوارد يف الشكل 
كلفظ اجلاللة والبسملة واسم النيب حممد  A4الكلمات املطبوعة حبجم صفحة فعليا ، فقد كنت أ َحف ظ ها شكل بع  

فصارت متيز هذه الكلمات جيدا  أينما رأهتا إىل أن فاجأتين يوما رذا الرسم، إل  .  بصفتها أشكاال  فنية جيب متييزها( ص)
 : كتبت البسملة نقال عن صورة لهنية جمردة كما يلي

 

      
 أشهر 7سنوات و  2 –هديل (: 225)الشكل 

 
وهذا يدل . والنقطة فوق الالم يف اسم اجلاللة ترمز إىل الشدَّة اليت مل تكن هديل قد تعلمتها بعد فأبرزهتا على هيئة نقطة

وافكراض الدارسني القائل إن األطفال يرمسون منالج . على كمية التفاصيل الصعبة اليت قد حيفظها األطفال يف هذه املرحلة
والطفل خيتار ما . بسطة متثل صورا لهنية بسيطة غري صحي  متاما، فالصور الذهنية أعقد بكثري مما نراه على الورقختطيطية م

فاألنف والشعر وحدمها ال يصنعان وجها، أما العيون فيمكن أن تصنع وجها، ألهنا هي اليت . يكفي للتعبري عن موضوعه
طفلة على لفظ اجلاللة يف حالة البسملة ألنه املكون األساسي  وقد ركزت ال. تشع وترمش وتتحرك من الداخل وتغم 

وكان من الصعب عليها معرفة التفاصيل األهم فيما عدا لل   . كالعيون يف الوجوه، وتعلمته منفردا وميزته يف داخل البسملة
 . فوضعت كّما  من التفاصيل الدقيقة الغامضة للتمثيل على أشياء ال تدركها ولكنها تراها
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 :التلوين بعد الرابعة
 

يستمر انشغاهلم بتلوين يستخدم األطفال يف هذه املرحلة عدة ألوان بدال من اخلربشة والتلوين بقلم واحد يف رسومهم، و 
. ولكن جيب تشجيعهم على الرسم احلر ليحل حمل تلوين الرسوم اجلاهزة. الرسوم اجلاهزة، ويتحسن مستوى اإلتقان لديهم

فل الذي ينشغل بالرسم احلر لفكرة طويلة يقلب الورقة إلا أعطي رمسا جاهزا لريسم على وجهها الفارو، وقد الحظت أن الط
 . فقد بات لديه ما يقوله

 
فالبشرة عند  .سعيا  الكتشاف العامل بواسطة الفن واللعبويستمر األطفال لغاية سن السادسة يف التلوين غري الطبيعي، 

 :على اإلطالق، وهي خضراء يف هذا الرسم البهيجاإلنسان ميكن أن تأخذ أي لون 
 

 
 أشهر 7سنوات و  5 –خالد (: 223)الشكل 

 
وهذه اخلاصية يف رسوم األطفال ينزع الكبار حملاربتها يف رسوم أطفاهلم ألهنم يعتقدون أن لل  قد يفض  بالهتهم رغم أنه 

واألطفال يتجاوزون لل  امليل من . د مجاليات الفن الطفويلسلوك فين ال عالقة له مبستوى الذكاء، ألن التلوين الغرائيب أح
فالفن . وال جدوى من استعجال رؤية األلوان يف اللوحة حبسب مقاييسنا الواقعية. تلقاء أنفسهم عند استعدادهم لذل 

حتاكم جودته مبقاييس  ال يدرك أنه ينتج فنافالطفل . الطفويل، ال سّيما يف هذه املرحلة، غري معين مبحاكاة الواقع والطبيعة
الواقع، لذا يكفيه أن يرسم رموزا لألشياء اليت يعرفها بأي لون يتسىن له مما جيعل الربط بني استخدام األلوان واحلالة النفسية 

ل ولكن هذه العشوائية يف تلوين األشياء والبشر تكون أق. للطفل يف هذه املرحلة صعبا  ألنه خيتار األلوان اختيارا  عشوائيا  
فقد الحظنا منذ املرحلة السابقة أن األشجار خضراء التاج وبن ية اجلذع، وأن الشمس . وضوحا عندما يتعلق األمر بالطبيعة

وميكن أن نستنتج من لل  أن االحتكاك بالطبيعة حيفز الواقعية البصرية لدى .  صفراء، وأن الغيوم زرقاء، وأن الورود ملونة
الذهنية، ولكن ملالا ال تتحفز عند احتكاكهم بالبشر يف هذه املرحلة؟ وملالا يصرون على أن  األطفال فتتطابق مع الواقعية

اجللد قابل للتلوين؟ رمبا كانت املالبس املتنوعة لات األلوان املختلفة هي السبب يف عدم قدرة معظم األطفال على من  لون 
وقد خلص . دو، ويكركه معظم األطفال دون تلوينفلون الوجه ال يهمهم على ما يب. صحي  جللد البشر يف رسومهم
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من غري املفاجئ أن "الباحث دي ليو إثر دراسة مقارنة قام را بني رسوم األطفال السود والبي  قبل سين املدرسة إىل أنه 
  75." فالطفل يرى ما وراء السط . . . جند أن رسوم األطفال الصغار خالية من التمييز العرقي 

 
 

 (ظهور الواقعية البصرية)الرسم الذهني والتلوين البصري : ابعةالر   المرحلة
 

مع فكرة دخول األطفال إىل املدرسة االبتدائية، أي الفكرة اليت يتعلمون فيها القراءة والكتابة، واليت هذه املرحلة الفنية تتزامن 
 .باعتزاز شديد ألهنا نتاج عواطفهإليها نظر يو إىل رسوماته يف هذه املرحلة الطفل وينتبه . تتطور فيها شخصيتهم االجتماعية

 .ويشعر أهنا ال تنفصل عنه مما جيعل أي انتقاد هلا مهما كان عابرا مؤليا وجارحا له، وقد يكرتب عليه أن يعتزل الطفل فنه
 ل األعمارالذي جيب أن يقرأه األطفال من ك" األمري الصغري"يف كتابه الرائع  أنطوان دي سانت إكزوبريع ر عن لل   وقد

فقد خاب أملي بسبب افتقار رسومي األوىل . وهكذا ختليت عن مهنيت الرائعة كرسام يف سن السادسة" :أمجل تعبري بقوله
 73." ال يفهم الراشدون شيئا بأنفسهم، ومن اململ أن يضطر األطفال لشرح كل شيء هلم مرارا وتكرارا. للنجاح

 
لتلقائي، وتزداد قدرهتم على رسم األشكال املختلفة، فكرى الورود واألشجار يستمر األطفال خالل هذه املرحلة بالرسم ا

وتتميز الرسوم يف هذه املرحلة باجلمال أيضا إل تعكس حيوية الطفل . ومنالج بشرية لطيفة والعديد من األشكال احليوانية
تأثري فيه كثريا، ويصب  تفكريه أقل متحورا حول الداخلية ألهنا الفكرة اليت تبدأ عالقة الطفل باألطفال اآلخرين يف املدرسة بال

لكين ارتأيت أن متتد ألغراض هذه الدراسة . ومتتد هذه الفكرة لدى بع  الدارسني من سن السابعة إىل سن التاسعة. الذات
يه حبدود سن من السادسة حىت الثامنة من العمر، ألن االنتقال من الواقعية الذهنية إىل الواقعية البصرية حيدث حبسب بياج

غري أن االنتقال من مرحلة إىل أخرى ليس فجائيا، والطفالن موضوع الدراسة ينتقالن ع ر املراحل بسرعة نسبيا ، . السابعة
وقد جتاوزا الواقعية الذهنية قبل السابعة، لذا ارتأيت أن أسل ط الضوء على التغريات الفنية اليت تسبق هذا التحول وتؤدي إليه 

واستقراره يف فنهما ضمن مرحلة واحدة قصرية األمد ليتسىن يل التأمل يف فنهما يف هذه املرحلة االنتقالية بعمق  وبداية ظهوره
أك ر ألهنا تتزامن مع مؤثرات وضغوط أخرى يتعرض هلا الطفل يف بداية حياته املدرسية، وهي كلها حتفز تطور شخصية 

كما تشهد هذه الفكرة  بداية القلق الديين واألخالقي عند الطفل إل ي َدرَّس . الطفل، وتزيد وعيه بالعامل حوله، وتوسع مداركه
املرجعيات األخالقية اليت حتكم حياته، ويبدي اهتماما را، ويبحث عن الطمأنينة من خالل االنصياع هلا ليحس أنه 

 . للطفلوينعكس لل  بشكل أو بآخر على التعبري الفين . شخص مقبول وحمبوب من الكبار ومن اهلل
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وتصب  معامل الرسوم . وهذا التطور يف املدارك والتفكري يغين التعبري الفين للطفل، فيبدو للرائي أنه يتطور تطوُّرا  ملموسا  سريعا  
فنرى أهنم يكادون يرمسون البيوت . أوض  ومواضيعها أكثر تنوعا رغم تشابه الرموز األساسية يف رسوم األطفال كافة

 . والشمس والورود والَفراش بالطريقة لاهتا رغم أن لكل يد ملستها املميزةواألشخاص والغيوم 
 

يف املراحل السابقة ما يروق هلم يف إنتاجهم الفين يف هذه الفكرة  لسيكتشف من كانوا جيدون صعوبة يف تذوق فن األطفا
قا لديهم، وحسا متَّقدا، وحساسية بالذات ألن الرسوم تع ر عن تفاعلهم مع العامل وحتفزهم للحياة، وتعكس خياال منطل

 . شديدة
 

فقد تكون سببا أساسيا يف عدم تطورهم . ولكن يزداد يف هذه املرحلة تأثري التلفزيون وأشرطة الفيديو على رسوم األطفال
فسهم، وقد كما يتأثر األطفال كثريا بالقصص اليت حتكى وتقرأ هلم أو اليت يقرأوهنا بأن. الفين أو انشغاهلم التام عن الرسم

 (:227)فقد تأثرت هديل مثال بقصة سندريال، فرمست األختني األنانيتني كما يلي يف الشكل . تنعكس رموزها يف رسومهم
 

 
 أشهر    6سنوات و 7  -هديل (: 227)الشكل 

 
بالقيم والرموز  فقصة سندريال مثقلة يف باطنها. وأعتقد أن هذا الرسم يع ر عن أحد الدروس السيئة اليت تستقى من القصة

فهي من إحدى وجهات النظر جمرد قصة أمري تافه غري قادر . املؤلية اليت قد تؤثر سلبا على الوعي األطفال إناثا  ولكورا  
على اختيار زوجة لنفسه، فت دعى فتيات املدينة لي عرضن أمامه كما تعرض البضاعة على املشكري، ويصب  مهُّه فيما بعد أن 

السلبية املعروفة يف علم  اات القدم الصغرية، أي ختتزل الفتاة إىل جمرد قدم، مما حييل القدم إىل رمزيتهيبحث عن الفتاة ل
وتصورها . كما أن سندريال بطلة القصة فتاة ضعيفة ال حول هلا وال قوة. النفس واليت جيب أن ال تؤكد عليها قصة لألطفال
احملبوب، رغم أهنا مل حتظ باألمري إال " الضعيف"د البنات أهنا النمولج وتعتق. هديل وهي نائمة قرب املدفأة كما يف القصة

 .بسبب مجاهلا والقوى السحرية اليت أوصلتها إىل احلفل، ال بسبب قوة شخصيتها ولكائها
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ورغم . ومن احملالير اليت قد تعيق التطور الفين لدى األطفال يف هذه املرحلة اكتشافهم لعملية الشّف بواسطة الورق اخلفيف

أن لل  قد ال يروق لبع  األطفال من حيث املبدأ، ال سيما الذكور، فإنه قد يروق لبعضهم دون أن يؤثر على رسومهم 
  .اخلاصة، إال أنه قد يكون بديال  كامال عن الرسم لدى البع  اآلخر

 

 :      رسم البيت
 

كن إن ظهر فإنه ال يزال يظهر بشكله الريفي املبسط يف يقل ظهور البيت ثيمة  ملحة  يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، ول
وال تزال الطبيعة واألشخاص تشغلهم . معظم األحيان، فال يبدي األطفال بعد اهتماما واضحا باملعمار يف هذه املرحلة

 :بشكل أساسي، فهذه هديل رمست بيتها على قمة جبل شاهق العلو
 

   
 رأشه  3سنوات و  3 –هديل (: 221)الشكل 

 

 :وهذا خالد رسم بيته يف أحضان الطبيعة
  

          
 أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 
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الذي يتضمن عمارات عالية نسبيا، ( 221)يف املدينة من خالل الرسم يف الشكل " املكان"ولكن هديل حاولت تصوير 
اء، ولكنه مكان مل خيل من بع  النباتات ويتضمن بثالث سيارات، وتعلوه طائرة يف السم" يعج"وشارعا عريضا لا مسربني 

 :جامعا متعدد املآلن
 

 
 سنوات وشهران  7 –هديل (: 221)الشكل 

فقد . للطفل حممد الذي يهتم برسم السيارات والطائرات بالدرجة األوىل( 220)وقد لفت انتباهي رسم البيت يف الشكل 
له أيضا ما يشبه األجنحة، فكل األطفال متأهبون للطريان على ما  رسم لبيته ما يشبه األجنحة، وهو حماط بإطار أزرق

، ويف حالة حممد فقد 77ويقول احملللون النفسانيون إن أمثال هذه البيوت يف رسوم األطفال قد تع ر عن عدم االستقرار. يبدو
املقلق ع ر  عن لل  الرحيل وقد يكون رمسه تعبريا  . انتقل فعال من بلد أجنيب إىل بلد عريب، ال من بيت إىل بيت فقط

 : رمسا  رمسه بعد عام واحد متاما ملالحظة التغري يف اإلحساس الذي ينقله الرسم( 222)ووضعت قبالته يف الشكل . الثقافات
 

     
 سنوات متاما 1 –حممد (: 222)الشكل  سنوات متاما        7 –حممد (:  220)الشكل 

                                                 
77
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 لقوارب رسم ا

 
( 222)يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، وتأخذ أشكاال خمتلفة، فهي لدى هديل يف الشكل  يستمر ظهور القوارب
ويالحظ أن القارب األول . والبحر من حتتها وما حوهلا ساكن، إل ينصب الكركيز على القارب ولونه. شديدة التقوس وملونة

 . ثالثي األبعاد( 222)يف الشكل 
 

          
 أشهر 7سنوات و  3 –هديل (: 222)أشهر                 الشكل  5سنوات و  3هديل (: 222)الشكل             

 
أما الثانية . يف حبر هادئ فيه إوز وترفع علم دولة قطر( 225)أما قوارب خالد فقد أصبحت سفنا  تعوم أوالها يف الشكل 

وقد وصلت السفينة إىل . ن يصطاد منها مسكةفتعوم فوق بيئة حبرية شرسة حياول أحد ركاب السفينة أ( 223)يف الشكل 
ويالحظ من هذه الرسوم ميل خالد يف هذه املرحلة إىل تضمني رسومه الكثري من . الشاطئ وبدأت عملية تنزيل احلقائب

 .التفاصيل الصغرية اليت يلعب را يف خياله الواسع أو حيكي من خالهلا قصة
 

       
 سنوات متاما  7 –خالد (: 223)أشهر                           الشكل  7و  سنوات 3 –خالد (: 225)الشكل     
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  :سم الجامعر 
 

 (: 227)الشكل  يف يستمر ظهور اجلامع يف رسوم األطفال كما ي رى من املثال
 

  
 سنوات ونصف 7 –حممد (: 227)الشكل 

 
لهم إىل أماكن مل يدخلوها بعد، فخالد رسم الرسم يرسم األطفال يف العادة أماكن وأشياء مألوفة، ولكن خياهلم قد حيم

فكرة بدأ يسأل فيها الكثري من األسئلة املقلقة حول املوت والثواب  املسجد ويفقبل أن يدخل  (221)الوارد يف الشكل 
ه، ومل ينس فأخذ يتخيل مكان العبادة وما يرتبط به من معاٍن ورموز روحية ودينية أدرجها يف الرسم كالبخور وغري . والعقاب

وقد شرح يل ما رمسه بنفسه يف لل  احلني، فال يتض  لنا متاما من الرسم نوع املكان . أن يضم ن املكان بع  النباتات
 : والشخص املرسوم ألن خالد مل يكن قد رأى جامعا من الداخل بعد أو حىت شيخا عن قرب

 

 
 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 

 
يف رسم تال الرسم ( على ّحد قول خالد يف لل  احلني)يف مالبس الصالة يتأهب للذهاب للصالة يف املسجد  طفال   رَ صوَّ وتَ 

 :( 221)املبني يف الشكل مباشرة، فجاء بالرسم البسيط  السابق
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 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 221)الشكل 

 
فقد كان خالد يبحث عن أجوبة . بعد السابعة من العمر وتدل هذه الرسوم على بداية القلق الديين احلقيقي لدى األطفال

ويالحظ أن خالد، . لبع  األسئلة اليت تقلقه، وتأمل أن جيد السكينة الروحية املرجوة يف الدين والصالة وأماكن العبادة
خلارج، فقد أراد بعكس أخته، مل يدخل املسجد رسومه يف املرحلة السابقة، وعندما هّم برمسه رمسه مباشرة من الداخل ال ا

فتخيل شيخ اجلامع يف داخله وألبسه رداء مجيال رغم أن خالد مل يكن مهتما برسم . س ر غور هذا املكان الغام  وفهمه
بلون صحي ، وال أدري كيف خالد األشخاص يف هذه املرحلة، كما أن وجه هذا الشيخ هو أول وجه يظهر يف رسوم 

يوفر له " حقيقي اللون"ق الديين والوجودي لديه يف تل  السن، وحاجته لرمز مري  وهذا قد يدل على عمق القل. توصل إليه
 . أجوبة شافية

 
إن اهتمام علماء النفس بدراسة تأثري املعتقدات الدينية املتعلقة باحلياة واملوت، والقيامة والبعث، والثواب والعقاب، واآلثام 

والعديد من . . . عدم اهتمام فرويد بالروحانيات يف كتاباته " ومغفرهتا، على الصحة النفسية لألطفال منقوص بسبب
مرونة "، رغم أن 71"املعاجلني النفسانيني يتحرجون من إدراج مثل هذه املواضيع أو االعكراف بأمهيتها يف عملهم مع األطفال

بقوة  وف اليت تقلقهم، ترتبط، أي قدرهتم على استعادة توازهنم الداخلي والتعايف من الظر األطفال وقدرهتم على املقاومة
 .71"باملشاعر الروحانية لدى األطفال باإلضافة إىل أمور أخرى

 
ويتض  من الرسوم السابقة والرسوم األخرى لات األبعاد الدينية الواردة يف هذه الدراسة أن املعتقدات الدينية تأخذ حيزا 

 .ري متدينني بدليل ظهورها يف رسومهمنفسيا كبريا لدى خمتلف األطفال سواء أكان لووهم متدينني أم غ
 

                                                 
78

Malchiodi, p.207 
79

Malchiodi, p. 217 
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 :االهتمام برسم األشجار والورود
 

يف هذه املرحلة، وتأخذ أشكاال أكثر تنوعا عند بعضهم من شكلها الكالسيكي  ليستمر ظهور الورود يف رسوم األطفا
يف هذه املرحلة اهتمامهم أيضا  واصل األطفالوي. الذي ألفناه يف املرحلة السابقة أي الدائرة اليت حتيط را بتالت بيضاوية

ورغم أهنم يف هذه املرحلة ال يرمسون حتت هاجس تطوير قدراهتم الفنية فإهنم يبذلون جهدا  ملموسا  .  برسم األشجار
وقد يب دون اهتماما مفاجئا بشيء ما، فيأخذون برمسه منفصال . لتحسني رسومهم للتعبري عن الصور املتالحقة يف ألهاهنم

األطفال يرغبون مع "ويؤكد الباحث جون ويالتس من خالل مشاهداته أن . ع رمسا  متكررا  ردف اإلتقانعن أي موضو 
وقد كان لدى خالد شغف برسم  11." تقدمهم يف السن يف إنتاج رسوم لات تأثري أك ر من حيث قدرهتا على التمثيل

وبه يف رمسها، فكانت تبدو رسوماته املتتالية هلا  الورود، وظّل يكرر رمسها مستقلة عن غريها يف سن السابعة ليطور أسل
 (:252 – 251)كالسكيتشات أو املخططات الدراسية كما يتض  من األشكال 

                  
 (: 252)الشكل                (: 250)الشكل                  (:251)الشكل             
 أشهر 2سنوات و 7 –أشهر                     خالد  2سنوات و 7 – أشهر            خالد 2سنوات و 7   -خالد 

                           
اليت جعل بعضها موضوعا  منفصال ، وجعل بعضها ( 230 – 252)ومتخ  عن دراساته تل  الورود الواردة يف األشكال 

راعم غري متفتحة ليس ر غور الوردة بالتدريج، علما ويالحظ فيها أنه حياول أحيانا أن يرسم ب. اآلخر جزءا  من موضوع أك ر
   :بأن النمط السائد من الورود بني األطفال يف هذه املرحلة ال يزال النمط النمولجي البسيط الذي لكر سابقا

 

             
  (253)الشكل         ( 255)الشكل               ( 252)الشكل          (252)الشكل            

                                                 
80
 Willats, John (2005), Making Sense of Children’s Drawings. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 

p. 229. 

 



99 

 

 

                
 ( 251)الشكل          (251)الشكل       (257)الشكل          
         

        
 (230)الشكل            (231)الشكل               
 

 :فقد رمستها رمي اليت تتطور قدراهتا يف الرسم بشكل ملحوظ أيضا  ( 232)أما الورود اجلميلة يف الشكل 
 

   
 سنوات     7 –رمي (: 232)الشكل 

 
واهتمام خالد بالورود حفزه على االهتمام باملزروعات عموما، فقد بدأ يرسم األعشاب والشجريات أيضا كما يتض  من 

وكان . وأصب  يزرع البذور فعليا، ويقارن بني سرعة منوها وأشكال أوراقها، ويراقبها يوما بيوم(. 233 – 232)األشكال 
 .  بات يزداد عمقا وينعكس يف رسومهاهتمامه بعامل الن
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 سنوات و شهران 3 –خالد (: 232)الشكل               أشهر 2سنوات و  3  –خالد (: 232)الشكل                 

    

           
 سنوات متاما 7 -لد خا(: 233)سنوات متاما         الشكل  7 -خالد (: 235)الشكل                          

 

واجملتزأ من رسم أك ر شديد االكتظاظ بالشجر ولدا  ال يكاد ي رى يف أسفل ( 237)ويصو ر خالد يف الرسم الوارد يف الشكل 
 : الصفحة يسقي النباتات

 

 
 شهرا 00سنوات و 3 –خالد (: 237)الشكل 

 

 :هواياته الزراعيةيصور ولدا يزرعها ويسقيها ليع ر بذل  عن عمق ( 231)ويف الشكل 
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 أشهر   1سنوات و  7 –خالد (: 231)الشكل 

 
. كثريا يف هذه املرحلة أيضا، فرسم أنواعا كثرية منها بدافع من استمرار اهتمامه اخلاص راخالد  وقد تطورت األشجار لدى 

ويالحظ فيها االبتعاد عن . ية الطفوليةوأدرج فيما يلي منالج من األشجار اليت رمسها يف هذه الفكرة اخلضراء من مسريته الفن
ويقول دي ليو .  النمولج املبسط للشجر الذي ي رى يف رسوم الكثري من األطفال اآلخرين الذين ميرون بنفس املرحلة العمرية

ل جذع وي ع رَّ عن هذه احلياة العاطفية يف رسوم األطفال من خال. . . إن اجلذع يف رسوم األطفال ميثل احلياة العاطفية "
وقد رسم خالد . 10"فإن الكركيز يكون على جذع الشجرة لغاية سن السابعة"إىل دراسات بياجيه  ا، واستناد"الشجرة العري 

وهي جمتزأة من لوحات أك ر لتسليط بني السادسة والسابعة من العمر، (  271)و ( 231)الشجرتني الواردتني يف الشكلني 
ن الكركيز انتقل إىل اجلزء األعلى مبكرا يف رسومه، فاالهتمام باجلذع بات ثانويا، فهو ويالحظ فيها أ. الضوء عليها وحدها

ليس أعرض مما ينبغي بعكس أشجار املراحل السابقة عريضة اجلذع وال سيما يف املرحلة الثانية بالنسبة خلالد ويف املرحلة 
 :   الثالثة بالنسبة هلديل

 

              
  (: 271)الشكل                :(231)الشكل         
 أشهر  1سنوات و  3  -خالد           أشهر 2سنوات و  3  -خالد                   
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فقد رمسها بعد األشجار الثالثة السابقة قبيل السابعة من العمر وحىت  ( 210 – 270)أما األشجار الواردة يف األشكال 
تزأة أيضا  من لوحات لات موضوع متكامل، ويالحظ فيها أن االهتمام بتاج الشجرة ، وهي جم(أي هناية هذه املرحلة)الثامنة 

 :بات فائضا وقد ميأل تاج شجرة واحدة فضاء الورقة كلها
 

                  
 أشهر  01سنوات و  3 –خالد (: 272)الشكل                  أشهر  1سنوات و  3 –خالد (:  270)الشكل  
    

                                    
  سنوات وشهر واحد  7 –خالد (: 272)شهرا                           الشكل  00سنوات و  3 –خالد (: 272)الشكل 

 

           
  (: 277)الشكل           (: 273)الشكل            (:275)الشكل            

   أشهر 3سنوات و  7 –سنوات وشهران           خالد  7 –خالد             سنوات وشهران        7 –خالد         
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 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 271)الشكل    أشهر 6سنوات و 7 –خالد (: 271)الشكل 

 

            
  (خريف)سنوات تقريبا   1 –خالد (: 210)الشكل             شهرا 00سنوات و  7 –خالد (: 211)الشكل 

 
أن خالد قد رسم حيوانا يف وكر حمفور يف جذع الشجرة، وهذا أمر شائع يف ( 212)ويالحظ يف الشجرة املدرجة يف الشكل 

طفال إن ظهور مثل هذه اخلاصية يف رسوم األ"ويقول دي ليو . رسوم األطفال، وال يقلدون بعضهم به، بل يرمسونه تلقائيا
 12." قبل سن املراهقة ليست هلا مدلوالت نفسية، وال تع ر سوى عن خيال خصب

 

 
 أشهر 01سنوات و  3 –خالد (: 212)الشكل 
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 :االهتمام برسم األشخاص
 

ولكن النسب بني . يتطور رسم األشخاص لدى الكثري من األطفال يف هذه املرحلة، فريمسوهنم بقدر أك ر من التفاصيل
وال يزالون يرمسون أجسادا جامدة، فهم غري قادرين على . جلسد واألعضاء املختلفة ال تزال غري صحيحةحجم الرأس وا

وقد اهتمت هديل برسم األشخاص يف هذه املرحلة، وختلت متاما عن النمالج البدائية اليت تتمثل بدائرة للرأس . حتريكها
علقة بالشعر واملالبس واألحذية، ولكن بقيت الرسوم طفولية وبدأت بإدخال الكثري من التفاصيل املت. وتكوين آخر للجسد

لذا . اجلمال، فهي ختلو من أي حماولة جادة ملقاربة النمولج الواقعي، بل يظهر أّن مهها هو حتسني النمولج الطفويل فقط
 . فرسومها غري مفتعلة وتراها هديل صحيحة

 

مفتوحة  يف الطبيعة وتتدىل من السماء ال السقف ليطل منها وتكثر لدى هديل رسوم تصور فيها ستارة كستارة املسرح 
، إل تنفت  الستارة السماوية فيه لتطل منها هديل وأخوها، وكأهنما (212)األشخاص علينا كما هو واض  يف الشكل 

 .ويتعمق اهتمام هديل باملسرح يف رسومها يف املراحل الالحقة. يؤديان دورا على مسرح الكرة األرضية

         
 سنوات وشهران   7  -هديل (: 212)الشكل 

 

من األمثلة على النمالج البشرية األليفة األخرى اليت ظهرت يف رسوم هديل يف ( 215)و ( 212)والرسوم يف الشكلني 
متاما، وهو ميثل هذه املرحلة، فاألول ظهر يف أوهلا متاما لذا فإنه ميثل املرحلة السابقة يف واقع األمر، والثاين ظهر يف منتصفها 

 : مهرجا على مسرح، وقد استقطعته من الرسم ألسلط الضوء عليه وحده

                
 ( مهرج)سنوات متاما  7 –هديل (: 215)سنوات متاما      الشكل  3 –هديل (: 212)الشكل                            
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وهي متيز . يف هناية هذه املرحلة متاما معلمتني من معلماهتااللذين رمستهما ( 217)و ( 213)وتصور هديل يف الشكلني 
 :دائما بني املعلمة العربية واألجنبية باحلجاب يف رسومها

 

                                     
 سنوات  1 –هديل (: 217)سنوات     الشكل  1 –هديل (:   213)الشكل            

 ( معلمة اللغة اإلجنليزية)             (معلمة اللغة العربية)         
 

 :أما رمي فقد رمست نفسها كما يلي، وانسحب أسلورا يف الرسم على طريقتها يف كتابة امسها أيضا  
 

 
 سنوات ونصف 3 –رمي (: 211)الشكل 

 
ه املرحلة، وسبب قد نلحظ استمرار ظهور األشخاص على شكل دائرة على أعواد ك ريت يف رسوم خمتلفة ألطفال ميرون رذ

لل  على ما يبدو هو أن الغرض من وجود األشخاص يف الرسم قصصيٌّ فقط، ويكون رسم املكان وما فيه من أشجار 
من األمثلة على أعواد الك ريت البشرية غري املطورة ( 211)و ( 211)والرسوم يف الشكلني . وأبنية وحيوانات وسيارات أهم

حديقة ( أعواد الك ريت)بني السادسة والثامنة من العمر، ففي الرمسني يرتاد األطفال  اليت ال زالت تظهر يف رسوم خالد
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ومن الواض  أن املوضوع األساسي يف هذا الرسم هو األشجار ال األطفال، فاألطفال هناك جملرد اإلحياء بأن احلديقة . عامة
 :فيها أطفال يلعبون

 

         
 سنوات وشهران 7 –لد خا(: 211)الشكل      سنوات وشهر 7 –لد خا(: 211)الشكل 

 

أما األمرية اليت ترك  يف فناء القصر يف اخللف . فلم حيَظ بالتلوين سوى األشجار والفراشة( 210)أما يف الرسم يف الشكل 
 .والعائلة القادمة من السفر فكلهم أعواد ك ريت ألن الغرض منهم ليس فنيا بل قصصيّ 

 

 
 سنوات وشهران 7 –لد خا(: 210)الشكل 

 

فهي بع  النمالج البشرية اليت مل يرمسها خالد يف هذه املرحلة على ( 212)و ( 212)أما الرسوم البسيطة يف الشكلني 
 :هيئة دائرة على أعواد ك ريت ألهنم موضوع الرسم األساس
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 شهرا 00سنوات و  3 –خالد (: 212)ل أشهر        الشك 01سنوات و  7 –خالد (: 212)الشكل                 

 

منالج من رسوم األطفال لألشخاص يف هذه املرحلة أيضا، ويالحظ بشكل عام أن ( 217 – 212)والرسوم يف األشكال 
 :الفتيات يبدين اهتماما برسم األشخاص أكثر من األوالد

            
 (:297)الشكل        (: 296)الشكل        (: 295)الشكل            (:212)الشكل               

 سنوات 7 –رمي      سنوات ونصف   3 –شهر     ميس  00سنوات و  3 –أشهر   رمي  2سنوات و  7 –سلمى      
 

وتستمر هديل يف اخللط بني التجريد والزخرفة والتمثيل الواقعي، فتعطي األشخاص شكال  هندسيّا  وتزينهم كما يتض  من 
 (:211)و ( 211)لشكلني الرسوم يف ا

        
 أشهر  7سنوات و  7 –هديل (: 299)أشهر                         الشكل  2سنوات و  7 –هديل (: 298)الشكل     
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ويالحظ من النمالج السابقة أن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية اخلاصة، وأهنا تظهر بشكل صارخ من خالل رسومهم إما 

 .شجار أو لكليهمالألشخاص أو لأل
 

 :الصور العائلية وصور األصدقاء
 

وبينما توقف خالد عن رمسها فإن هديل أكثرت منها، وفيما يلي . يستمر بع  األطفال يف هذه املرحلة برسم صور عائلية
كأهنا فرقة   حيوية وحركة يف وسط العائلة اليت تبدو( 211)ويالحظ أنَّ يف الرسم الوارد يف الشكل . منالج من هذه الرسوم

 (:210)غنائية ال يقف أعضاؤها يف خط واحد، ومثة قفز طفويل يف الرسم الوارد يف الشكل 
 

       
 أشهر 5سنوات و  3هديل (: 301)أشهر         الشكل  3سنوات و  3هديل (: 300)الشكل   

 
خري من هذه املرحلة الفنية فيبدو أن هناك اللذين يعودان للربع األ( 212)و ( 212)أما يف الرمسني املبينني يف الشكلني 

يظهر الطفالن املتناهيان يف الصغر جبانب األم، ويف ( 212)ففي الشكل . تقصدا  يف ترتيب األشخاص يف الصور العائلية
أن األيدي الفرحة املرفوعة دوما يف رسوم  ركما يظه. أخذت البنت األب إىل جانبها بعيدا عن األخ واألم( 212)الشكل 

 .هديل قد اسكراحت أخريا
 

        
 أشهر 7سنوات و  7 –هديل (: 303)الشكل        أشهر  7سنوات و  7 –هديل (: 302)الشكل      
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يعود إىل األيام األوىل ( 212)والرسم يف الشكل . واهتمت هديل أيضا برسم أصدقائها تعبريا عن شخصيتها االجتماعية
حلة السابقة يف الواقع، ومل أدرجه هنا إال لدواعي دقة التوثيق، وألنه آخر رسم يظهر فيه من هذه املرحلة، وهو ميثل املر 

األشخاص بوجوه ملونة لدى هديل، مما يعين أن سن السادسة هي السن اليت بدأت فيها الواقعية البصرية بالظهور يف 
 . رسومها وليس السابعة

 

 
 سنوات متاما 3 –هديل (: 304)الشكل 

 

سنجد . قليال عند هذا الرسم االنتقايل الذي رمبا ودعت فيه هديل واقعيتها الذهنية لتطرق باب الواقعية البصريةولنتوقف 
بكل سهولة أنه يع ر بدقة عن الواقعية الذهنية من خالل التلوين الغرائيب أوال ومن خالل عدم احكرام احلجم النسيب لألشياء 

وسنجد أيضا أن هذه الواقعية الذهنية يف الرسم هي اليت . لية يف الرسم أمجل تعبريثانيا، ويع ر كذل  عن التلقائية والطفو 
فالنحلة اليت يزيد حجمها عن حجم رؤوس األطفال يف الرسم حتتل . ستمكننا من قراءة هذا العمل قراءة مجيلة أو رمبا خبيثة

ت ألوان مغرية كألوان الورود وخمططة كزي النحلة وترتدي البنات الثالث فيه أزياء مزركشة لا. موقعا مركزيا يف هذا الرسم
نفسها، وهذا قد يغري النحلة بأن حتطَّ عليهن بدال من الوردة الوحيدة اليت تتطاول بوقاحة حنوها وتفصل بني الولد غري 

رى القارئ مل تقصد هديل كل لل  طبعا ، لكن من حقنا أن نراه ألن الرسم كالقصيدة الشعرية ي. املزركش والبنات الثالث
.  وقد قال الشاعر روبرت ْفروست إن القصيدة تعين كلَّ ما جيده القارئ فيها. فيها ما قد ال يكون قد خطر على بال الشاعر

آه لو عرفوا أنين كنت أخربش : "ويقولون يف أنفسهم! والفنانون الكبار يعجبون بأعماهلم أكثر عندما يشرحها النقاد وحيللوهنا
وهذا . نسب صحيحة يف رسم هديل ألمهلنا النحلة والوردة، وملا متكنا من قراءة هذا العمل قراءة مثريةولو كانت ال!" فقط

يعين أن فن األطفال خيسر كثريا عندما ينتقل من الواقعية الذهنية إىل الواقعية البصرية ويصيبه الدمار متاما على عتبة الواقعية 
 .ئالالتامة اليت يعت رها الكبار إجنازا فنيا ها

        
 (:215)ومن الطريف أن األطفال يرمسون صورا عائلية للحيوانات أحيانا كالصورة يف الشكل 
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 شهرا 00سنوات و  3 -رمي  (: 305)الشكل 

 

فقد شاءت هديل أن يكون حلبة األناناس الصغرية أم وأب، ويالحظ أن األناناس هو الفاكهة الوحيدة اليت .. وللفواكه أيضا
 :هديل يف هذه املرحلة، فقد وجدت فيه ما حياكي رغبتها يف الزركشةرمستها 

 

   
 أشهر 3سنوات و  3 –هديل (: 306)الشكل 

 الفكاهة والكاريكاتير

وهذا اللعب . يبدو من رسوم األطفال يف هذه املرحلة أيضا أهنم يلعبون أحيانا  مع األشخاص أو األطفال يف رسومهم
ا على أمهية اللعب يف التاريخ البشري يف كتابه غيزجنايؤكد املؤرخ اهلولندي يوهان هو . قلهايساعد على تطوير شخصيتهم وص

 12.خللق احلضارة( وإن مل يكن كافيا  )ن اللعب شرط أساسي وضروري وخيلص فيه إىل أ، "اإلنسان الالعب"اهلام املعنون 

جبمالية رسومهم، فال يككرثون بتلوينها أو رمسها بدقة،  هذا اللعب اخليايل على أمهيته جيعل األطفال غري آرني أحياناولكن 
فقد ركب خالد . قد يلجأ الطفل يف هذه املرحلة إىل استخدام املبالغة الكاريكاتورية إلبراز شعور أو شيء ما يف اللوحةبل 

 (:217)الشكل  إحدى شفرات الطاحونة ليدور معها بدال من أن يراقبها وهي تدور بسعادة وحدها يف الرسم املبني يف

                                                 
83
 http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens_(book) 
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 سنوات متاما 1 –خالد (: 307)الشكل 

فإن املذيع جيري مقابلة مع السيارة السريعة الفائزة يف السباق ال سائقها، فهي أحق منه على ما يبدو ( 211)أما يف الشكل 
 :باألضواء

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 308)الشكل 

حتمالن مشسيتني يف املطر بينما يرتعد خملوق خرايف آخر من ال رد، أما فإن حشرة خرافية وابنتها ( 211)أما يف الشكل 
 :وحتدث فيها أشياء خيالية" مدينة اهلراء"فمعنون ( 201)الرسم يف الشكل 

          
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (: 310)الشكل     أشهر  1سنوات و  7 –خالد (: 309)الشكل                   
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رسم ألغراض الفكاهة والتعبري عن احليوية الداخلية، وقد متثل بداية اهتمام خالد بفن الكاريكاتري، ولكنه ال وهذه الرسوم ت
 .يرمسها بعناية فائقة وال يبايل بتلوينها ألن الغرض منها هو التسلية، فالفكرة فيها أهم من اإلخراج الفين

 
 :الرسم القصصي

 
صصي فيضع كما كبريا من التفاصيل يف الصفحة مما جيعل النظر إليها مشوشا كان خالد يبذل جهدا كبريا يف الرسم الق

 .أحيانا، ولكنه جيد متعة يف رمسها ألهنا كاللعب اخليايل
 

هذا رْسٌم عن قصة القضاء على عامل شرير خيكرع أشياء ضارة، وقد اجتزأت العامل املسن لا األنف املدبب واملرسوم يف 
فقد حاول أن يرسم ( على غري عادة خالد)الضوء عليه، وألن موضوع الرسم هنا شخص  جانب الصفحة وك رته لتسليط

 : شخصا  حمددا  له بع  املعامل وليس شخصا  على شاكلة أعواد الك ريت
 

    
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 311)الشكل 

 

 :ا اهتمام خالد برسم اآللياتقصص الرعب والعنف والدمار، وهذه مواضيع ال ترد يف رسوم البنات، ويالحظ فيه
 

   
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (:  313)أشهر                         الشكل  7سنوات و  7 –خالد (: 312)الشكل 
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فإن احلشرات الطائرة تدعو املركب الذي اكتسب أجنحة وبات حياول الطريان للحاق ( 202)أما يف الرسم املبني يف الشكل 
احلشرات للطريان الواقعة يف املدينة اليت تبدو متناهية يف الصغر يف أسفل الصفحة إل ي نظر إليها من السماء يف را إىل مدرسة 

 !الرسم

 
 سنوات متاما  1 –خالد (: 314)الشكل 

اليت وجدها " شجرة املعرفة"عن " 0"يصور طفال يتجول يف غابته الصغرية ويقطف رقم ( 205)والعمل املبني يف الشكل 
 :اك، ومبا أن املوضوع غابة فقد استحقت التلوينهن
 

  
 سنوات متاما 1 –خالد (: 315)الشكل 

 
 :االهتمام برسم الحيوانات

 
ويالحظ يف هذه الرسوم أن احليوانات باتت . تظهر احليوانات كثريا يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة أيضا وتزداد دقة ومجاال

. قل ضمن جمموعات أو أسراب من نفس النوع إلعطاء الرسوم نوعا من املعىنترسم ضمن موضوع متكامل أو على األ
بع  األمثلة على قدرة األطفال على رسم حيوانات حمددة ومميزة يف هذه املرحلة، وقد ( 222 – 203)وتقدم األشكال 

 :اجتزأهتا من لوحات كاملة لتسليط الضوء عليها وحدها
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 أشهر   01سنوات و  7 –خالد (: 317)سنوات متاما                 الشكل  7 – خالد(: 316)الشكل  

 (يأكل حبة بندق Hamsterحيوان قارض )          
 

             
 سنوات  1 –خالد (: 319)الشكل          أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 318)الشكل       
 

                 
 أشهر 3سنوات و  7 –خالد (: 321)الشكل          أشهر   7سنوات و  3 -خالد  (:320)الشكل 
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 أشهر 01سنوات و  3 –رمي (: 323)الشكل       شهرا   00سنوات و 7 –خالد (: 322)الشكل       

 
مستعينا مبروحة، ويقفز ( 222) ما هديل فقد رمست املخلوقات اخلرافية التالية، يطري املخلوق األول منها يف الشكلأ 

 (:225)اللذان يشبهان الطيور عاليا يف الشكل ( على حد تعبري هديل)الكنغران األزرقان 
 

              
 أشهر 01سنوات و  3 –هديل (: 325)أشهر        الشكل  7سنوات و  7 –هديل (: 324)الشكل                        

 
أيضا، وقد اجتزأت منه السلحفاة والكائن الذي يدير ظهره لنا، ( 223)ايف املبني يف الشكل ومن مث رمست املكان اخلر 

 :وأدرجتهما جانبيا  لنالحظ أهنما ثالثيا األبعاد تقريبا  رغم صغرمها وعدم واقعيتهما
   

      
 أشهر 3سنوات و  7 –هديل (: 326)الشكل 
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لحوظا أيضا يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، وهي أيضا مل تعد ترسم منفردة بل ضمن تشكيالت وتأخذ احلشرات حيزا م
 :بع  األمثلة( 221 – 227)أك ر، وتقدم األشكال 

 

               
 (:329)الشكل          (:328)الشكل    (:327)الشكل          
 شهرا 00سنوات و  7 –سنوات متاما                    خالد  7 –خالد  أشهر                  7سنوات و  3 –هديل         

 

              
 (:330)الشكل 

 أشهر 01سنوات و  7 –خالد 
 

 :التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن في التصميم الفني
 

، فهناك (220)م يف الشكل يف هذه املرحلة كما يتض  من الرس قدرة األطفال على التحكم مبساحة الورقة أمامهم تزداد
توازن معقول بني البيت والشجرة يف مساحة الورقة، كما أن الرسم يوحي بقدر من العمق ي رر استدارة الشارع الذي تسلكه 

 .سيارة اإلطفاء
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 سنوات ونصف 7 –خالد  (: 331)الشكل 

 

 .يف الرسمأك ر ة بزخم كاٍف، على حتقيق توازن ، بعد االشتغال بأدواهتم الفنييف هذه املرحلةاألطفال  تزداد بال ش  قدرةو 
. مثال على كيفية حتقيق التوازن من خالل التناظر ال من خالل التقابل كالرسم السابق( 222)املبينة يف الشكل اللوحة و 

الوضع  ت بنتا تكاد تكون يففقد رمس .ا الطفويلفنه أدواتمن  اتام افطريا متكنوت رز متكن هديل يف السابعة من عمرها 
اجلانيب، وقد ع رت عن لل  من خالل اجتاه القدمني ورسم عني واحدة وانسدال الشعر إىل جهة واحدة متثل ظهر الفتاة، 
إل أرادهتا أن تنظر باجتاه الولد القادم من االجتاه املعاكس ليتناظر يف اللوحة معها وليخلقا معا توازنا حول شجرة التفاح 

فيشعر املتأمل يف هذه اللوحة أن الولد والبنت يلعبان معا ويدوران حول شجرة . فاحتني بعيدتنيالعالية اليت ال حتمل سوى ت
  .التفاح، وأن البنت تدعو الولد وهو قادم إليها بذراعني وكفني كبريتني مفتوحتني

 

 
 أشهر  5سنوات و  7 –هديل (: 332)الشكل 

 

 :والسباحة في األثير الخفة وانعدام الجاذبية
 

إل يدرك األطفال متاما عندئذ أن األشياء جيب أن . ظهور األشكال اليت تطفو وتسب  حرة يف اهلواء بعد سن السادسةيندر 
  .جتلس على أرضية صلبة وباالجتاه نفسه
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 النسبي للحجماألطفال  عدم احترام
 

عندهم، ولكنها تقلق بعضهم، ألن الن َسب ال تزال غري مهمة . باحلجم النسيب لألشياء مطفال عدم اككراثهيواصل األ
فاحلجم يف فنهم يرتبط باألمهية النفسية للشيء املرسوم، ال . فيع رون عنها يف بع  لوحاهتم لكنهم ال يلتزمون را بدقة

  .احلجم النسيب لعناصر الرسم األخرى
 

ألشياء من حيث احلجم ويستمر الطفل على ما يبدو يف رسم كل عنصر من عناصر اللوحة وحده ، وليس نسبة إىل بقية ا
والرؤية الكلية حىت بعد أن يتجاوز الواقعية الذهنية يف شأن التلوين، أي أن الرابط بني عناصر اللوحة ال يزال يف لهن الطفل 

برسم فراشة حجمها أك ر من حجم رأس الطفل  -حىت األلكياء منهم  -وهذا هو سبب استمرار األطفال . وليس بصريا
فهو يرسم الفراشة نسبة إىل لاهتا لكنه يضعها إىل جانب الطفل مثال للكركيز على العالقة العاطفية أو . طوال هذه املرحلة

 :وفيما يلي أمثلة على عدم اككراث األطفال باحلجم النسيب إلبراز ما يهمهم. النفسية بينهما، ال على األبعاد النسبية
 

       
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 334)الشكل                 سنوات      3 –مرينا (: 333)الشكل         
 

ولو . لذل  فإن حماولة تنبيه الطفل إىل األحجام الغرائبية يف رسومه ميثل اعتداء سافرا على رؤيته الفنية، وقد يقعده عن الرسم
ي يرسم عليه األطفال يف ، وهو حجم الورق الذ A4رسم الطفل الفراشة حبجمها املناسب حلجم الطفل املرسوم على ورقة 

العادة، لتطلب األمر رمسها متناهية  يف الصغر، فيفقد القدرة على تلوينها بدقة وإبراز مجالية األلوان املختلفة فيها، وملا متكن 
. من تكحيل النحلة الصفراء خبطوط سوداء، وتنقيط الدعسوقة احلمراء بنقاط سوداء، وبذل  فإنه لن يتلذل يف رسم ما حيب

إل . سم هذه الكائنات الصغرية بأحجام غري طبيعية وبكثري من التفصيل هو أيضا تعبري عن احلب والرغبة يف إبراز ما حيبفر 
وهذا امليل إىل رسم . يتلذل الطفل بالعناية را يف رسومه أكثر مما يتلذل برسم الطفل الذي قد يرمز إليه نفسه يف اللوحة

وقد . اللوحة ينبه إىل أمهية إعطاء األطفال أقالم تلوين رفيعة متكنهم من إبراز التفاصيلالتفاصيل الدقيقة لبع  األشياء يف 
 .الحظت ازدراء األطفال ألقالم التلوين الغليظة حىت يف املراحل السابقة
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 :  Occlusionالتراكب أو الحجب البصري
 

يف اللوحة حبيث خيتفي طرف أحدها وراء اآلخر،  يتفادى األطفال يف هذه املرحلة، وحىت بعدها، رسم األشياء املكراكبة
وهذا من املعوقات األساسية يف الرسم اليت ال يتجاوزها األطفال . ومييلون إىل رسم كل عنصر  من عناصر اللوحة كامال

وأعتقد أن رسم الطفل للشخص اجلالس خلف الطاولة كامال سببه ليس رغبتهم يف إظهار الشخص كامال بل عدم . بسهولة
فالطفل  . درهتم على رسم أشياء مكراكبة أمام بعضها البع  حبيث حيجب الشيء األمامي جزءا  مما جيب أن يرى يف اخللفق

أي أن . كما لكر سابقا  يرسم كل عنصر يف اللوحة وحده وليس نسبة إىل بقية األشياء من حيث احلجم والرؤية الكلية
ولكن قلق تراكب األشياء وحجبها ألجزاء من بعضها البع  . وليس بصريا الرابط بني عناصر اللوحة ال يزال يف لهن الطفل

يف مدى الرؤيا ظهر يف فن خالد على حنو غري مباشر قبيل السابعة من عمره، فع ر عنه من خالل حجب جزء من الشيء 
فقط من آلية التكسري يف  ، فقد رسم جزءا  (225)املرسوم خارج إطار الورقة أحيانا، كما يتبني من املثال املبني يف الشكل 

 :ميني الرسم، وكرَّر لل  يف العديد من رسومه

 
 سنوات متاما 1 –خالد (: 335)الشكل       
 

وتظهر مثل هذه احملاولة يف . وهذه اخلطوة اليت خطاها قد متهد حلجب أجزاء من األشياء املرسومة يف داخل اللوحة نفسها
فقد حجبت عربة الطفل الرضيع جزءا  . قد ك رته يف اجلانب لتسليط الضوء عليهو (. 223)جزء صغري من الرسم يف الشكل 

 .من األم اليت حتمل طفلها وتقف خلف العربة، ولكننا ال زلنا نرى احلذاء لا الكعب العايل لتل  األم

          
 شهرا   00سنوات و 3 –خالد (:  336)الشكل            
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 :Transparency الشفافية 
 

وال سيما يف بداية هذه املرحلة ما يسميه الباحثون بالشفافية أي رسم  لالظواهر األخرى اليت ترصد يف رسوم األطفاومن 
 12 األشياء من الداخل مثل رسم حمتويات املنزل أو اخلزائن كما لو أن الرسم ميثل صورة باألشعة السينية لدواخل األشياء

والرسم الوارد يف الشكل . يكل البيت اخلارجي وما فيه من غرف وأغراض أيضافنراها من الداخل واخلارج معا، كأن نرى ه
مثال على لل ، فهو يرينا اهليكل اخلارجي لطائرة غريبة من اخكراع خالد وحمتوياهتا أيضا من كراسي وركاب، ويكاد ( 227)

ىن الذي يهم علماء النفس ألنه ميكنهم من يكون الرسم الوحيد لديه الذي ميثل على ظاهرة الشفافية باملعىن الدقيق، أي باملع
وظاهرة الشفافية تتالشى سريعا مع ازدياد وعي  .اإلطالل على ما يراه األطفال يف داخل بيوهتم مثال من خالل رسومهم

 : األطفال وإدراكهم بأنه ال ميكن تصوير األشياء رذه الطريقة

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 337)الشكل 

والذي يقدم فيه خالد مشهدا حيدث يف داخل قصر ما فهو ال ميثل على هذه الظاهرة ( 221)بني يف الشكل أما الرسم امل
 . ألننا ال نرى القصر سوى من الداخل

 
 سنوات وشهران 7 –خالد (: 338)الشكل 
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 Skylineوخط السماء  Baseline رسم خط األساس
 

ع رسومهم بني خط أساس يرمز لألرض وخط أزرق يف أعلى الصفحة يستمر الكثري من األطفال يف هذه املرحلة أيضا بوض
لكن التمس  رذه اخلطوط أكثر من (. 221)يرمز للسماء، وليس للغيوم بالضرورة، فالغيوم تقع حتت السماء يف الشكل 

 . الالزم قد يعيق تطوير اإلحساس بالعمق لدى الطفل على الورقة
 

              
 سنوات  3 –بشار (: 340)أشهر       الشكل  01سنوات و  7 –سلمى (: 339)الشكل                       

 

 .أود ان ألكر هنا أن خالد وهديل مل يستخدما خط السماء يف رسومهم أبدا  
 

 :  االهتمام برسم وسائط النقل واآلليات
 

. حيانا وضمن موضوع أك ر أحيانا أخرىيستمر اهتمام األطفال يف هذه املرحلة جبعل وسائط النقل موضوعا  مستقالًّ أ
وقد التقط خالد لل  االهتمام من أقرانه وانشغل به لفكرة . فلدى بع  األوالد اهتمام خاص برسم السيارات والطائرات

. بع  وسائط النقل اليت اهتم برمسها األطفال بني السادسة والثامنة من العمر التاليةوتظهر الرسوم . طويلة حىت عن أشجاره
ويالحظ فيها االختالف بني وسائط النقل عند األوالد والبنات، فوسائط النقل عند هديل لات ملسة أنثوية، تعكس وعيها 

 (: 222 – 220األشكال )باأللوان والرموز اليت باتت مرتبطة ثقافيا بالبنات 
 

          
    (:343)الشكل    (:342)الشكل      (:341)الشكل              

  أشهر 7سنوات و  7 –هديل           أشهر 7سنوات و  7 –هديل            أشهر 01سنوات و  3 –هديل         
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 :أما وسائط النقل عند خالد ومنري فتعكس منولجها الواقعي الذي رمبا ي فكرض أنه منولج لكوري
 

      
 سنوات ونصف  3 –نري م(: 345)الشكل    سنوات    7 –خالد (: 344)الشكل              

 
وبدأ يف هذه املرحلة اهتمام خالد باآلليات احلربية، فرسم دبابة لتحرير فلسطني، ويالحظ أن مثل هذه الرسوم تكاد ال تظهر 
لدى البنات حىت لو كان لديهن حس وطين، فهديل مثال تفرو حسها الوطين حبفظ األناشيد واألشعار الوطنية وليس يف 

 :رسم اللوحات
 

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 346)الشكل              
 

فقد رسم خالد مصنع طحني شعاره سنبلتان . ويبدأ ظهور االخكراعات الطفولية يف رسوم بع  األطفال اخلياليني
 :، وهو يشبه رسومه القصصية اليت لكرت سابقا(227)متعاكستان كما يظهر يف الشكل 
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 سنوات متاما 1 –خالد (: 347)الشكل 

 
 :رسم موضوع متكامل

 

خيدم كل عنصر من عناصر الرسم الفكرة أو الشعور متكاملة حبيث  مواضيعيف هذه املرحلة من رسم األطفال يتمكن 
يوحي بصخب العيش يف كل ( 221)فالعمل الفين يف الشكل .  أي أن الرسم يعطي جوا واحدا متكامال املركزي فيه،

 :أرجائه
 

 
 سنوات وشهر 7 –خالد  (:348)الشكل 
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 :األسلوب
 

قد يبدأ الطفل يف هذه املرحلة ببلورة أسلوب مييزه يف الرسم، فقد طور خالد أسلوبا مييزه يف رسم األشجار، وهديل لديها 
عن  لكنهما ال يتوقفان عن التجريب حبثا .أسلوب مييزها يف رسم األشخاص ومييز رسومها التجريدية واختياراهتا اللونية أيضا

فقد اتبع خالد أسلوبا تعبرييا جتريبيا وطفوليا يف تصوير املطر والثلج على . أساليب أخرى ممكنة ومناسبة لرسم مواضيع أخرى
ومتكن من جعل عناصر الرسم املختلفة ختدم املزاج املركزي (. 251)و ( 221)التوايل يف العملني الواردين يف الشكلني 

العمل الواحد ومناسبته للموضوع ملا متكنا من اإلحساس باألجواء الشتائية اليت رمسها فلوال وحدة األسلوب يف . فيهما
 .واختياره للون الوردي لتمثيل الثلج على األرض يف الرسم الثاين جدير بالتأمل. خالد

          
 اتسنو  1 –خالد (: 350)الشكل          سنوات وشهر 7  –خالد (: 349)الشكل                  

 

 المنظور الفوقي 
 

من املخارج الطريفة األخرى اليت يلجأ إليها األطفال للتمكن من التعبري عن العمق بنوع من التحايل الرسم  من أعلى، أي 
من منظور فوقي كما لكر يف املرحلة السابقة، وهذا املنظور يزداد شيوعا  يف هذه املرحلة اليت حياول فيها األطفال إدخال 

فوقية ليتسىن هلم إدراج كل ما لث دون وعي منهم بل بشكل فطري طفويل حبيث يرمسون األشياء واألماكن بنظرة البعد الثا
 :على لل ( 252 – 250)ومتثل الرسوم يف األشكال . يرونه يف لهنهم أو يريدون إبرازه يف الرسم

  
 أشهر 5سنوات و  7 –هديل (: 351)الشكل 
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 أشهر 7سنوات  و  3 –خالد (: 353)الشكل    أشهر 7سنوات  و  3 –خالد (: 352)الشكل 
 قطار من منظور فوقي     سريك من منظور فوقي                     

 
فكرسم خلفية الصورة بدقة "يف إخراج األعمال الفنية  الفوقينظور املومن اجلدير بالذكر هنا أن الفن اإلسالمي كان يستخدم 

ويتم ترتيب األشخاص يف . ة أو قصور، ويرتفع الرسم على السط  ليكرك مساحة قليلة للسماءلتحتوي على أراض جبلي
من خالل وضع األفراد األبعد يف منطقة أعلى على ( البعد عن الرائي)عن املسافة  ويع رَّ مستويات خمتلفة على تل  اخللفية، 
 15 ."سط  الرسم لكن بنفس احلجم

 
 البعد الثالث وإدراكهرؤية 

 
حماوالت جادة للتعبري عن العمق، فثمة أشياء يف األمام وأشياء  لل ظهور ما يشبه أكثر من خط لألفق يف رسوم األطفاميث

لكن املشكلة اليت تعيق تل  احملاوالت هي عدم متكن معظم األطفال من رسم أشياء مكراكبة حتجب . أخرى يف اخللف
فالشجرة اخللفية تكون مرئية بالكامل، وال . عل كل شيء كامالبعضها أجزاء من بعضها اآلخر، إل مييل الطفل ألن جي
 .لذا فالرسوم تبقى يف أغلبها مسطحة. يتجاوز الطفل لل  القيد النفسي إال بصعوبة شديدة

 
 وإن كان معظم األطفال بني السادسة والثامنة غري قادرين على التعبري عن العمق ألهنم ال ينتبهون إليه، أو ال يرونه ضروريا
يف هذه املرحلة إلا انتبهوا إليه، فإنه قد يظهر بشكل عفوي يف رسوم بعضهم كما يالحظ من بع  الرسوم اليت وردت يف 

الذي يصور سيارة من األمام، وهو منظور قلما خيتاره األطفال يف سن ( 252)هذا الفصل، ومن احملاولة البدائية يف الشكل 
 . أن ي رز شعار سيارة الشيفروليه اليت كان حيبها، فاحلاجة أم االخكراعوقد تورط فيه خالد ألنه أراد . السادسة
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 أشهر 2سنوات و  3 –خالد (: 354)الشكل 

أن وضعا  "يرى جان بياجيه و  .ويعت ر ظهور بع  املزايا الفنية ألي مرحلة الحقة يف مرحلة سابقة داللة على اإلبداع
يكون قد حدث عندما تؤّدي املعرفة املكتسبة يف مرحلة من [ ل كال  متكامال  مرّكبا  من عناصر متشابكة تشك  ]جشطالتيا  

هو قدرة حواسنا "واألثر اجلشطليت . 13."مراحل الدراسة والتجربة بسرعة إىل مرحلة جديدة أعلى من اإلدراك ونفال البصرية
أن نرى جمموعة من اخلطوط البسيطة  على تكوين األشكال، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز البصري للكيانات الكلية بدال من

ممكن لتسريع تطورهم الفين ع ر املراحل سّن  وهذا يؤيد ضرورة إتاحة فرصة الرسم لألطفال يف أبكر 17".واالحنناءات فقط
يرمسون خطي أساس منفصلني، "فهذه مالكيودي ترى أن بع  األطفال بعد الثامنة من العمر . األساسية وحتفيزه إبداعيا  

إال أنين رصدته لدى بع  األطفال املواظبني  11." ري إىل إحدى أوىل احملاوالت اجلادة لتمثيل العمق يف رسومهموهذا يش
 :توجد ثالثة خطوط أساس( 255)ففي الرسم املبني يف الشكل . على الرسم يف سن السابعة

 
 أشهر 7سنوات و  7 –خالد (: 355)الشكل 
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وتعت ر . فثمة حماولة لتصوير السيارات اآلتية من اجتاهات خمتلفة عند إشارة ضوئية( 253)أما يف الرسم الوارد يف الشكل 

 :حماولة جادة ملقاربة الواقع وإدخال البعد الثالث
 

 
 أشهر 1سنوات و  7 –خالد (: 356)الشكل 

 

 :ن اخللفمرسومة بشكل ثالثي األبعاد متاما وال سيما م( 257)واملركبة املليئة بأحواض النباتات يف الشكل 
 

 
 سنوات متاما 1 –خالد (: 357)الشكل      

 

ويالحظ من الرسوم السابقة أن البعد الثالث أخذ يظهر يف هناية هذه املرحلة، مما ي رر إهناء املرحلة احلالية يف بداية الثامنة 
 .من العمر

 
 Landscapes محاولة رسم المناظر الطبيعية 

 

يف رسوم األطفال حيث تبزو الشمس من بني جبلني ( 251)املشهد املبني يف الشكل تكثر املناظر الطبيعية اليت تشبه 
وهي رسوم تع ر عن بداية إدراك األطفال لألفق البعيد، وأنه يلتقي مع األرض هناك، لذا فال داعي لتعليق . متقاطعني

 :يلي ورمست هديل هذا املشهد بلمستها اخلاصة كما. الشمس والغيوم يف أعلى أعايل الصفحة
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 أشهر 1سنوات و  3 –هديل (: 358)الشكل 

 
الذي حاولت من خالله التعبري عن إدراكها ملوضوع ( 251)وتأكد اهتمام هديل باألفق من خالل الرسم الوارد يف الشكل 

ه وقد اندهش خالد أيضا مبنظر غروب الشمس يف حبر العرب، وع ر عن. األفق وكيف تبدو الشمس وكأهنا تغرق يف البحر
واهتمام األطفال مبوضوع . مبكرا من خالل إحدى رسومه املائية حول هذا املوضوع اليت أدرجت ضمن رسوم املرحلة السابقة

 :األفق هو اخلطوة األوىل حنو رسم مناظر طبيعية ثالثية األبعاد
 

 
 أشهر 01سنوات و 7 –هديل (: 359)الكشل 

 
فاألطفال يرمسون غيوما زرقاء على . فيمثل أيضا خطوة إىل األمام يف موضوع رسم الطبيعة( 231)أما املنظر يف الشكل 

وإل أدرك خالد لل  فقد . فضاء الورقة األبي  عادة، رغم أن الغيوم هي اليت تكون بيضاء على أفق يبدو أزرق من بعيد
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ك الذي يعكس اهتمامه املتزايد مبحاكاة الطبيعة لون السماء حول الغيوم اليت تركها بيضاء تأكيدا على اكتشافه اهلام لا
 .وتقليد منولجها يف رسومه بصريا  منذ السادسة من عمره

 

 
 أشهر 7سنوات و  3 –خالد (: 360)الشكل 

 

 :رسم الحياة الساكنة
 

حملاوالت يف هذا وا. يبدو أن األطفال غري مستعدين بعد لرسم احلياة الساكنة يف هذه الفكرة، فال جيدون متعة حقيقية فيها
فما يرمسونه من اخليال أمجل ألن احلس الفطري والرسم التلقائي ال زاال مها احملركان الفنيان . اجملال مل تسفر عن نتائج مرضية

وطاولتها الرمزية يف حلظة انفعال وبعفوية تامة وخبطوط سريعة، ( 230)وقد رسم خالد املزهرية املنبعجة يف الشكل . لديهم
 . ة ولطيفة رغم كل ما فيها من تشوهاتفجاءت مع ر 

 

 
 سنوات وشهران 3 –خالد (: 361)الشكل 
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ألن هذا . النسخ خطٌر مؤكد/ إن الكربويني التقدميني يرون أن النقل"كوستال قوله . ويقتبس جون ويالتس عن الباحث أ
وابتالؤهم بآفة النقل سواء من الطبيعة أو . بداعالنقل امليكانيكي اخلايل من الروح يقتل القدرة الطبيعية لدى األطفال على اإل

 11."من رسوم اآلخرين يضاهي فرض العبودية عليهم
 

والسبب الذي جيعل رسم احلياة الساكنة صعبا  على األطفال رغم جتاوزهم للواقعية الذهنية يف هذه املرحلة هو يف رأيي أهنم 
قع، فقد جتاوزوا الواقعية الذهنية على مستوى اإلدراك والوعي فقط، أي يرمسون رمسا واقعيا لكن دون أن ينقلوا مباشرة عن الوا

أهنم يعرفون أن ما يرسم جيب أن خيضع ملقاييس الواقع وألوانه، لكنهم ال يعرفون كيف ميكنهم فعل لل ، فتقنية النقل 
ية ويرمسها وال يعرف أنه من املفروض فالطفل يقر ب التفاحة يف لهنه إىل التفاحة الواقع. والتقليد حباجة إىل اكتشاف وجتريب

فما يدركه الفنان ال يتحول إىل ممارسة فنية مباشرة بل . أن يتتبع خطوط تفاحة أمامه حتت ثقل اعتياد الرسم من الذهن
لذهين ويبدو أن هناك مرحلة وسطية بني الواقعية الذهنية والواقعية البصرية تتميز باإلدراك البصري واإلخراج ا. حيتاج إىل وقت

أي أن حتجب األشياء األمامية جزءا  من )وخاصة فيما يتعلق بعالقات األشياء ببعضها من حيث حجمها النسيب وتراكبها 
أما اإلخراج البصري فيما يتعلق بالتلوين فهو أسهل، لذا فقد وجدنا أن التلوين الغرائيب (. األشياء املوجودة إىل اخللف

 .السابقة اختفى منذ بداية هذه املرحلة إىل األبد على ما يبدو بالشكل الذي كنا نراه يف املراحل
  

ال يســتمتع األطفــال برســم مواضــيع احليــاة الســاكنة االعتياديــة كصــحن الفاكهــة واملزهريــات واألكــواب يف هــذه املرحلــة علــى 
يـدة وغـري متوقعـة كمـا يتبـني اإلطالق وال ينجحون فيها، ولكن حماوالهتم رسَم مواضيع تتضمن ألعـارم األثـرية أتـت بنتـائج ج

أمــا إلا طلــب مــنهم رســم . فثمــة عالقــة بيــنهم وبــني ألعــارم تعكســها رســومهم(. 232)و ( 232)مــن الــرمسني يف الشــكلني 
 . أشياء أخرى جامدة فلن يكون لديهم أي شعور حنوها أو رســـالة فنية يرسلوهنا را، بل سيكون هذا الطلب تعذيبا حمضا هلم

 

             
  أشهر 2سنوات و  7 –خالد (:  363)الشكل       أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 362)الشكل                     
 

ولكين أتساءل هل رمسوا ألعارم نقال  عن الصورة الذهنية الكاملة اليت حيفظوهنا عن ظهر قلب أم نقلوا بدقة عن النمولج 
. م مزجوا بني املنهجني، فخرجت النسب واأللوان والتعابري كلها صحيحة نسبيا  املوضوع أمامهم بطريقة الكبار؟ أعتقد أهن
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 Willats (2005),  p. 224. 
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قد تتزامنان لفكرة طويلة بعد ‘ الرؤية’الطريقتني يف "يقول دي ليو تعليقا على االنتقال من الرؤية الذهنية إىل الرؤية البصرية إن 
 11".سّن السابعة

   
 :بدا لطيفا ألنه يشبه ألعاراأما هديل فقد رمست من خياهلا رجل ثلج أمحر، و 

 

   
 أشهر 1سنوات و  7 –هديل (: 364)الشكل 

 
 :الرسم التجريدي والزخرفة

 
منالج ( 237 – 235)ظلَّت الرسوم أقرب إىل التجريد والزخرفة يف هذه املرحلة العمرية أيضا لدى هديل، وتقدم األشكال 

 :خمتلفة من هذه الرسوم  لديها

          
 سنوات 7 –هديل (: 365)الشكل 

                                                 
90
 Di Leo (1983), p. 46 
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  سنوات متاما 7 –هديل (: 367)الشكل         سنوات متاما  7 –هديل (: 366)الشكل                          
 

 :التلوين بعد السادسة
 

، فيحاول أن يلون األشياء أن األلوان يف العامل هلا نظاٌم ومعانٍ بعد سن السادسة يدرك الطفل منذ بداية هذه املرحلة أي 
ويتجنب األطفال تلوين اجللد ألن . استنادا إىل ألوان األشياء يف الطبيعة، لكن دون ظالل وتدرج يف األلوانبألواهنا احلقيقية 

 لون البشرة الطبيعي غري متوفر يف ع لب األلوان، ويلزم تعليمهم مزج األلوان للحصول عليه، وهذه مهارة ال يتقنها األطفال
باللون ال رتقايل ال جهال منه ( 215)وقد لون خالد الوجه يف الشكل . بعد، فيكركون الوجه واأليدي لتكون بلون ورق الرسم

بل رغبة يف البحث عن لون يشبه لون البشرة السمراء فاختار ال رتقايل، ألن البين رمبا كان غامقا  أكثر من الالزم، والبيج 
وقد جن  . حماولته هذه متثل رغم فشلها رغبته يف املضي قدما بدال من االستسالم للون الورق لذا فإن. ودرجاته غري متاح له

 . يف احلصول على اللون املطلوب يف هذه الفكرة  نفسها كما تبني يف رمسه لشيخ اجلامع الذي متت اإلشارة إليه سابقا  
  

 
 أشهر 01سنوات و  7 –خالد (: 215)الشكل 
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العواطف تشكل جزءا  ال يتجزأ من أي رمز له معىن، ف". لد للون ال رتقايل أسباب نفسية خفية أيضاوقد يكون الختيار خا
املصطلحات اللونية وما . فردية أو اجتماعية أو ثقافيةأكانت هذه املعاين وهذا ينطبق انطباقا تاما على معاين األلوان سواء 

وان لفهناك أ .فينا ما يربطها حبواسنا األساسيةاأللوان تستثري كما   . . .وسيلة خمتصرة للتواصل بني الناس سوى الواقع يف 
 من ال رد، واسودّ  من اخلجل، وازرقّ  من اخلوف، وامحرّ  اصفرّ : ونقول يف العربية 10." دافئة على سبيل املثال أخرىباردة و 

ه االستخدامات الثقافية تؤثر يف وهذ. مزاجه برتقايل: ويف العراق يقولون. قلبه أبي  أو أسود: ونقول أيضا. من الغضب
  .خياراهتم وتفضيالهتم اللونية يف رسومهم يفويلتقطها األطفال رويدا رويدا، وتؤثر أحيانا  ،إحساسنا باللون

 

 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهني والبصري : المرحلة الخامسة

اليت يتعقد فيها تفكري الطفل، ويبدأ بتكوين آرائه اخلاصة، متتد هذه املرحلة من سّن الثامنة حىت العاشرة تقريبا، وهي املرحلة 
ويدرك الطفل حبلول هناية هذه املرحلة . ويهتم بآراء اآلخرين ومنط حياهتم ومشاعرهم، أي تكون املؤثرات البيئية كبرية جدا

يبدأ بالتذمر من أن ولذل  . أن الفن يسعى حملاكاة الطبيعة، وأن رسومه غري صحيحة من هذا املنطلق، فال عمق فيها
أو يدعي أنه مل " مالا أرسم؟ ال توجد لدي فكرة أرمسها"رسومه ليست كما ينبغي هلا أن تكون أو يتهرب من الرسم بقوله 

يعد قادرا على الرسم ألنه يبدأ مبحاكمة رسومه لاتيا بعيون الكبار اليت تنفذ إىل أعماقه، وحيسُّ فيها استخفافا برسومه، 
وال ميل  معظم األطفال حال سهال . هم بأنه يدرك أن رسومه غري صحيحة وأنه غري راض عنها أيضافيحاول أن يومه

لذل ، وهذا ما جيعل كثريا  منهم خيتارون العزوف عن الرسم يف سن العاشرة، ومتزيق رسومهم الفاشلة لئال يراها الكبار بعد 
 . ما  أن كانت رسومهم كلها يف املراحل السابقة جديرة بالعرض دائ

هل أستطيع أن أرسم مثلما كنت : "فاجأتين ابنيت يف سن التاسعة عندما حثثتها على الرسم بعد انقطاع أقلقين بسؤال هزين
إهنا حمنة . فعرفت أهنا بدأت تشعر أن رسومها غري صحيحة رغم أهنا ال تزال راغبة يف ممارسة الفن الطفويل" أرسم سابقا؟
 .الفنان الصغري

ملثابرين يبدأون بإظهار مزيد من التعقيد يف اخلطوط والتفاصيل واألشكال، ويبدأون مبقارعة البعد الثالث عند ولكن األطفال ا
واألهم من لل  أهنم يبدأون برسم األشخاص بتفاصيل أك ر وإن مل تكلل حماوالهتم بالنجاح من وجهة . الرسم بوعي أك ر
 . نظر تشرحيية

متيز املراحل السابقة يف الرسم باالختفاء بسبب القيود اخلارجية اليت يفرضها الطفل على  باختصار، تبدأ التلقائية اليت كانت
كما يغدو من الصعب عليه أن يتماهى مع الفطرة بشكل تام بعد أن كان يسم  هلا بالسيطرة عليه وعلى نتاجه . نفسه
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 www.iscc.org/ISCC2007/abstracts/T01IG3_Miele.pdf :The Crayon Project: Developing Content 

Specific Color - Resources to Enhance and Integrate Creativity and Learning 
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كل هذه القيود جتعل رسوم . أمام اآلخرين كثريا  ويصب  الطفل أكثر وعيا  باحمليط وهتمه صورته . الفين يف املراحل السابقة
ويبدو أن اإلحساس بالقيم . "األطفال يف هذه املرحلة أقل جالبية وخياال وحيوية باملقارنة مع ما كانت عليه يف السابق

لكراجع يف اجلمالية يف األعمال الفنية يتحسن يف الوقت الذي تبدأ فيه القدرة على إنتاج صور مع رة ومتوازنة مجاليا با
فإن كان من املألوف أن تنافس رسوم األطفال قبل سيّن املدرسة القدرة التعبريية اليت جندها يف فن الكبار، . منتصف الطفولة

أو الغىن البصري يف أعماهلم الفنية خيبو مع تقدمهم يف العمر حنو  املرحلة الوسطى من ‘ النكهة اخلاصة لرسومهم’فإن 
زو البحاثة هذه الظاهرة إىل سعي األطفال بني سن الثامنة واحلادية عشرة حنو مقاربة الواقعية ويع. فيما يبدو الطفولة

 12."الفوتوغرافية يف الرسم
 

فقد تأثرت هديل مثال بقصة احلورية  على رسوم األطفال، القصصويستمر يف هذه املرحلة تأثري التلفزيون وأشرطة الفيديو و 
 :ما كما يليالصغرية  فرمستها بشكل طفويل متا

 
 أشهر  3سنوات و 1  -هديل (: 369)الشكل 

 
 :لات الشعر األسود اليت باتت املرادف العريب للباريب األمريكية الشقراء كما يلي" فـ ّلة"ورمست سلمى شخصية 

   

 
 أشهر 2سنوات و  1 –سلمى (: 370)الشكل 
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الذي يصور أحالم الطفلة اليت ( 270)الشكل وعكست هديل تأثري قصص اجلنيات عليها من خالل الرسم الرمزي يف 
 : فقد تعلمت من القصص أهنا تأيت لتحقق لألطفال أحالمهم .تطل من شباك البيت املركزي إل تتخيل اجلنية وقد أتت إليها

 

 
 أشهر 5سنوات و  1 –هديل (:   371)الشكل   

 :      رسم البيت
     

ملرحلة بشكله الريفي املبسط، لكنه ال خيتفي متاما، بل يظهر مع بع  قلما يظهر البيت يف رسوم األطفال يف هذه ا
ويتجلى التطور الرئيس (. 272 – 272)فقد ظهر عند هديل عدة مرات كما يتض  من الرسوم يف األشكال . التطويرات

خدامها أللوان الباستيل يف رمسها له يف اإلصرار على تلوين زجاج الشبابي  باللون األزرق دائما  لإلحياء بالشفافية، واست
لتلوين زجاج البيت الثالث املرسوم بألوان املاركر الداكنة لتحقيق قدر أك ر من الشفافية، مما يعكس وعيها بأمهية األثر اللوين 

 .أحيانا    فاألثر الذي يعطيه اللون األزرق خيتلف حبسب نوعية األلوان املستخدمة. يف الرسم

     
 أشهر 2سنوات و 1هديل  (:374)الشكل سنوات            1 –هديل  (:373)الشكل                       سنوات 1  -هديل  (: 372)الشكل             



136 

 

 
والذي قضت فيه عدة ليال سعيدة فأصب  رمزا للبيت، ومتيزه أيضا العناية ( 275) ورمست الفندق الوارد يف الشكل 

 :البناء متعدد الطوابق بالشبابي  اليت نعرف من خالهلا فقط أن
 

 
 أشهر 5سنوات و  1 –هديل (: 375)الشكل 

 
 :ى على هذا النحو عند أطفال آخرينوظهر البيت وشبابيكه بتشكيالت أخر 

 

     
 أشهر 5سنوات و  1 –ميس (: 377)الشكل       شهرا 00سنوات و 1  –سلمى (: 376)الشكل     

 

نة ساحلية رمادية خالية من األشجار لوهنا بقوس قزح يف املقدمة رمبا للتخفيف مدي( 271)أما خالد فقد رسم يف الشكل 
وال ختتلف مدينة مسية يف . مدينة أخرى لات طابع عام مشابه( 271)من كآبة املعمار املكراص فيها، ورسم يف الشكل 

طفال يبدأون باإلحساس بضغط كثريا قي طابعها العام رغم استخدامها للون الوردي، مما يدل على أن األ( 211)الشكل 
 : احلياة يف املدن وخلوها من راء الطبيعة

 



137 

 

        
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد  (:  379)الشكل    سنوات                1 –خالد (: 378)الشكل      
 

 
 قرابة عشر سنوات –مسية  (:  380)الشكل 

 
 لقوارب رسم ا

 
يف هذه املرحلة بشكل ملحوظ، ومل تظهر لدى خالد إال لتصوير أحوال جوية تتعلق  يقل ظهور القوارب يف رسوم األطفال

 (: 212)و ( 210)باألعاصري املدمرة واملخيفة اليت كان يسمع عنها وحياول ختيلها كما يتض  من الشكلني 
 

     
 سنوات وشهر 1 –خالد (: 382)الشكل    سنوات وشهران 1 –خالد (: 381)الشكل 
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  :امعرسم الج
 

فبعد أن كانت رسومهم تزخر باملعاين الرمزية بشكل مستكر حتت . تتطور قدرة األطفال على الرسم الرمزي يف هذه املرحلة
التأثري املباشر لعامل الالوعي عليها يف املراحل املبكرة واليت قد ال يدركها غري الدارسني، فإهنا باتت مرسومة فنيا حبس رمزي 

ولكن الرمزية يف فن األطفال ال تقل غموضا عن الرمزية يف فن الكبار، إل تبدو الرموز لاتية . ملرحلةظاهر أحيانا يف هذه ا
والرموز اليت يستخدمها الفن الرمزي . فقد اسـتخدم الفنانون الرمزيون صورا ميثولوجية وصورا حاملة يف لوحاهتم. "املعاين أحيانا

. 12"بل إشارات مكثفة لات طابع شخصي لايت غام  مبهمور الدارجة ليسـت رموزا مألوفة جندها يف األيقونات والص
 : ومل يتمكن من تفسريه يل( 212)وظهر اجلامع مثال لدى خالد يف الرسم الرمزي املبني يف الشكل 

 

   
 أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 383)الشكل 

 
 :األشخاص االهتمام برسم

 

بطهم بــني التلقائيــة الطفوليــة مــن ناحيــة ووعــيهم بــأن رســومهم ال تلتــزم تعكــس رســوم األطفــال لألشــخاص يف هــذه الفــكرة ختــ
فيبــدأ ثقــل الواقعيــة البصــرية بــالظهور يف رســومهم خــالل هــذه الفــكرة بشــكل . بــالنمولج الــواقعي الصــحي  مــن ناحيــة أخــرى

بـني حجـم الـرأس  وال تزال النسـب. أوض ، لكن بدرجات ختتلف من طفل إىل آخر، ال بل من رسم إىل آخر للطفل نفسه
وعدم صحة هذه النسـب . واجلسد واألعضاء املختلفة غري صحيحة حىت يف الرسوم اليت حياولون فيها تقليد النمولج الواقعي

حنبهـا ألهنـا طفوليـة ( 212 – 212)يف األشـكال ضمن الرسوم لات الـروح الطفوليـة ال يـؤثر علـى استحسـاننا هلـا، فالرسـوم 
 :من النمولج الواقعي، فلم ت رسم حتت ثقل حماكاة الواقع، لذا أتت عفوية اجلمالمتاما، وختلو من أي تشويش 
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 (:386)الشكل     (:385)الشكل           (:384)الشكل         

 أشهر 01سنوات و 1 –هديل                     أشهر  5سنوات و  1 -هديل                 أشهر    2سنوات و  1هديل    

             
 (:389)الشكل                    (:388)الشكل         (:387)الشكل           

 أشهر  1سنوات و  1 –خالد       سنوات ونصف  1 –ميس            أشهر 2سنوات و  1هديل     

                     
 (:392)الشكل               (:391)الشكل        (:390)الشكل                
 سنوات ونصف 1 –هبة     (         رسم باحلاسوب)سنوات  1 –بشار        سنوات 1 –سارة                   



1 0 

 

 
يف عفويتها وطفوليتها عن الرسوم السابقة سوى بدخول عنصر ( 212)و ( 212)وال ختتلف الرسوم الواردة يف الشكلني 

ل تالحظ ظلَّ األشخاص على األرض، وحتاول التعبري عنه بشكل عفوي ليعكس بداية فقد أخذت هدي. الظل على األرض
 :  اهتمامها بالتظليل وتصوير اإلحساس بثقل األشخاص أو األشياء الواقفة على األرض، وإن بشكل غري مدروس

 

          
 أشهر 7سنوات و  1  -هديل (: 394)أشهر               الشكل  5سنوات و  1هديل (: 393)الشكل               

 
فتعكس اهتمام هديل وصديقتها َحال براقصات الباليه، وحماوالهتما االقكراب من ( 213)و ( 215)أما الرسوم يف الشكلني 

وقد أفسدت هذه  احملاوالت إحساسهن التلقائي والعفوي أثناء الرسم، فجاءت الرسوم على حنٍو يفض   . النمولج الواقعي
فرسم احلركة يف اجلسد من التطورات الصعبة يف الفن، لذا تبدو األجساد . الت فاشلة ملقاربة النمولج الواقعيكوهنا حماو 

 . جامدة يف فن األطفال، ألهنم مل يكتسبوا القدرة على حتريكها مبرونة بعد

              
 (:396)الشكل   (:                   395)الشكل                                       

 سنوات 1  -سنوات                   هديل  1 –حال                       
 

ويالزم ثقل النمولج الواقعي حماوالت هديل الالحقة لرسم األشخاص، فال هي منالج طفولية متاما وال هي منالج لرسوم 
لنضج يف اإلدراك الذي ال يرافقه نضج يف التنفيذ ففقدت الرسوم مجاهلا الطفويل العفوي يف خضم عملية ا. واقعية صحيحة
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لدى معظم األطفال، إل يبدأون برؤية األخطاء الفادحة يف رسومهم وال يعودون قادرين على االنكفاء جمددا إىل النمالج 
ساسهم بالفشل وبذا تبدأ الرحلة الفنية العسرية اليت تقلل من تلذلهم بعملية الرسم، وتعزز من إح. الطفولية واالكتفاء را

الذي رمسته هديل يف منتصف هذه املرحلة مل يعد ( 217)ففي الرسم الوارد يف الشكل . الفين، فيبدأون بالتهرب من الرسم
لكن تل  النسب ال تتأتى بعفوية، بل تتطلب النقل عن منولج واقعي . الرأس كبريا ومثة حماولة لرسم اجلسد بنسب صحيحة

 .راسة النسب بشكل منهجيلإلنسان مرارا وتكرارا أو د
 

            
  أشهر 1سنوات و  1 – هديل(: 397)الشكل                

    
. فقد رمسته هديل يف هناية هذه املرحلة بعفوية على منديل ورقي صغري املقاييس يف قاعة انتظار( 211)رسم يف الشكل أما ال

اهتمامها برسم األشخاص، ال سيما وهم يغنون ة الوقت، واستمرار ويعكس هذا الرسم جلوءها الفطري إىل فّن الرسم لتزجي
على خشبة املسرح معا ، ولكن األهم من لل  هو أنه ميثل عودة مؤقتة إىل الرسم الطفويل التلقائي لكن دون التقاط تام 

  :12لطفولةيقول الشاعر ِوْلَيم ويرْدْزويْرث مستذكرا  دهشة ا. لتل  الروح اليت ال تعود أبدا مىت ف قدت
 

 ومالا يهمُّ لو أن األلق الذي كان بالغ السطوع فيما مضى
 قد غاب عن ناظري؟

 لن أحزن، بل سأجد العزمية يف ما تبّقى
 .مع أن الروعة املنثورة فوق العشب والبهاء املتأل ق يف الوردة لن يعيدمها شيء
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 أشهر 1سنوات  1 –هديل (: 398)الشكل 

 
هناية هذه املرحلة ثالث مغنيات على خشبة املسرح مرة أخرى بعناية أنثوية باملالبس والَشعر حترص عليها  ورمست هديل يف

ويظهر فيه أن األخطاء التشرحيية مل تزل طاغية على الرسم لكنهامل متنعه ( . 211الشكل )املرأة حلظة الظهور أمام اجلماهري 
فقد استسلمت هديل جمددا حلسها الطفويل، وأمهلت اهلواجس . متامامن أن يكون رمسا لطيفا ألنه مرسوم حبس طفويل 

 : التشرحيية اليت كادت أن تقعدها عن الرسم يف هذه املرحلة
 

 
 شهرا   00سنوات و  1 –هديل (: 399)الشكل 

 
 (:211)وقد استمرت هديل يف هذه املرحلة يف اخللط بني التجريد والتمثيل الواقعي كما يتض  من رمسها يف الشكل 
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 شهرا 00سنوات و  1  -هديل (: 400)الشكل 

 
 :الصور العائلية وصور األصدقاء

 

فقد حتول اهتمام هديل مثال من رسم الصور العائلية إىل رسم . مل أحلظ اهتمام األطفال يف هذه املرحلة برسم الصور العائلية
 (:210)صور تعكس اهتمامها باألمومة، كما يتض  من الرسم يف الشكل 

 

 
 أشهر 2سنوات و  1(: 401)الشكل          

 
 :االهتمام برسم الحيوانات

 
بع  األمثلة على منو قدرة ( 211 – 212)تواصل احليوانات ظهورها يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة، وتقدم األشكال 

  :األطفال على رسم احليوانات
 



1   

 

   
 أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 403)الشكل                     سنوات  وشهر  1 –خالد (: 402)الشكل             

    

      
 أشهر  5سنوات و  1 –خالد (: 405)الشكل     سنوات وشهران 1 –خالد (:  404)الشكل                   

 

          
 ت وشهرسنوا 1 -هديل (: 407)الشكل      سنوات وشهران 1 –هديل (: 406)الشكل               
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 سنوات ونصف 1 – (2)علي(: 408)الشكل 

 
 :  االهتمام برسم وسائط النقل واآلليات

 
يستمر اهتمام األطفال يف هذه املرحلة، ال سيما الذكور، جبعل وسائط النقل موضوعا  مستقالًّ أحيانا وضمن موضوع أك ر 

وسائط النقل اليت اهتم األطفال برمسها بني الثامنة  بع ( 201 – 211)وت ظِهر الرسوم التالية يف األشكال . أحيانا أخرى
والعاشرة من العمر، ويالحظ فيها تطور أسلوب رمسها عند الذكور أكثر من اإلناث، فباتت أكثر تعقيدا وجتسيما كما ي رى 

   : من الرسوم
 

     
 أشهر 1سنوات و 1 –هديل (: 409)الشكل                    
 

 
  أشهر 2سنوات و  1 – خالد(: 410)الشكل 
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 أشهر 2سنوات  و  1 – خالد (: 412)شكل ال      أشهر 2و   سنوات 1 –خالد (: 411)الشكل 

 

       
 سنوات ونصف 1 –حممد (: 414)الشكل    أشهر 2سنوات و  1 – خالد(: 413)الشكل           

 

          
  أشهر 5سنوات و  1 –خالد (: 416)الشكل          أشهر  5و  سنوات 1 –خالد (: 415)الشكل             
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 سنوات تقريبا   01 –خالد (: 418)الشكل       سنوات وشهر     1 –الد خ(: 417)الشكل  
 

 :االهتمام برسم األشجار والورود
 

يا  مجيال ، كما يتض  من النمالج الواردة يف يف هذه املرحلة موضوعا  حيو  ليستمر ظهور الورود واألشجار يف رسوم األطفا
 (:222 – 201)األشكال 

 

                       
 (:421)الشكل                    (:420)الشكل               (:419)الشكل            
 رأشه 1سنوات و  1 -سنوات ونصف            هديل  1 –هديل        سنوات 1 –هديل           

    

                             
 سنوات 1 –سارة (: 423)الشكل                              سنوات 1 –هبة (:  422)الشكل             



1 8 

 

 – 222)كما يتض  من النمالج الواردة يف األشكال أما خالد فإنه يواصل اهتمامه برسم الورود واألشجار يف هذه املرحلة،  
خم أقــل مــن املرحلــة الســابقة، إل ينجــذب األطفــال يف هــذه الســّن إىل مواضــيع كثــرية متنوعــة ومتجــددة كمــا ، لكــن بــز (221

 .سيتبني الحقا  

    
 سنوات 1 –خالد (: 424)الشكل 

 

           
 سنوات                1 –خالد (: 426)الشكل                   سنوات ونصف   1 –خالد (: 425)الشكل  
  

 

              
 شهرا 00و سنوات 1 –خالد (: 428)الشكل           سنوات 1 –خالد (: 427)الشكل     
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 Landscapes رسم المناظر الطبيعية 
 

تلهم الطبيعة وجتلياهتا الكثرية وألواهنا اجلذابة واملتغرية األطفال مثلما تلهم الفنانني الكبار، فيحاولون رسم أنواع املناظر 
وتكون النتائج لطيفة وجديرة بالتأمل يف معظم األحيان كما يظهر من . ضمن رؤاهم اخلاصة وقدراهتم الفنية احملدودة الطبيعية
 (.220 – 221)األشكال 

  

     
 سنوات ونصف 1 –( 2)علي  (:430)الشكل       سنوات ونصف    1 –راما  (: 429)الشكل                      

 

 
 سنوات ونصف  1 –خالد  (:431)الشكل      

 
وتدل رسوم بعضهم للمناظر الطبيعية على أن األطفال قد سبقوا الفنانني التأثرييني يف االكتفاء برسم األثر واإلحياء 

فهناك  –يوجد يف رسوم املناظر الطبيعية أكثر بكثري مما تالقيه العني "بالتفاصيل اليت يساهم خيال املتلقي يف إضافتها، إل 
وخيفي اجلو العام للوحة هذه التفاصيل مبا يسم  للرائي أن يرى ما يكفي . تدل على وجودها وأخرى نستنتجهاأشياء نس

وحيدث الشيء لاته عندما يكرك الفنان متعمدا فراغات يف الرسم، إل تشكل الفراغات جزءا من . مللء التفاصيل غري املرئية
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وتقدم الرسوم يف األشكال من   15."اء قد أخفيا األشكال حتتهمااألثر الكلي للرسم وتعطي إحساسا  بأن الضوء واهلو 
 :بع  األمثلة( 225)إىل ( 222)
 

  
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد  (: 433)الشكل                      أشهر   7سنوات و 1 -خالد (: 432)الشكل  
 

        
 أشهر 7سنوات و  1 –خالد (: 435)الشكل                 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 434)الشكل                   

 
 :األسلوب

 
لكنه ال يتوقف عن التجريب حبثا عن أساليب أخرى ممكنة  .يبدأ الطفل يف هذه املرحلة ببلورة أسلوب مييزه يف الرسم

تخدم فيه اللون البين اس( 223)فقد اتبع خالد أسلوبا جتريبيا يف الرسم الوارد يف الشكل . ومناسبة لرسم مواضيع أخرى
والتلوين هنا رمزي وال عالقة له بالتلوين . إلجياد عالقة وجودية بني النخلة والولد والبنت يف بيئة قد تكون حارة وقاسية

 .الغرائيب الذي كنا نراه يف املرحلة الثالثة من التطور الفين لألطفال وما قبلها
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 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 436)الشكل 

 

والذي يوحي بالعمق إىل اخلفة التأثريية يف استخدام األلوان ليوصل إحساسا ( 227)يل خالد يف الرسم املبني يف الشكل ومي
 :باحلزن الوجودي من خالل سكون الطبيعة

 

 
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 437)الشكل               
 

البعد الثالث ال يقلقها بعد، لكنه يظهر أيضا حاجتها النفسية  باأللوان املائية، فيظهر أن( 221)أما رسم هديل يف الشكل 
ويتناسب هذا امليل مع ميلها السابق إىل رسم أشكال جتريدية هندسية مغلقة توفر إحساسا  . مللء كافة املساحات يف الرسم

عطي يف هذه احلالة ولكن هذا امليل النفسي بات يساهم يف تكوين أسلوب مييزها يف الرسم، وقد ي. بالتحكم واألمان
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ولكن يبدو يل أن السكون هو األثر املنشود الذي . إحساسا بالسكون والوحشة بتأثري األلوان الداكنة املستخدمة يف الرسم
انطلق منه خالد عند شروعه يف الرسم، لكنه أحد اآلثار الفنية النهائية يف رسم هديل رغم أهنا قد ال تكون قد تقصدته يف 

 : الرسم بشكل واعٍ 
 

    
 سنوات وشهر 1 –هديل (: 438)الشكل 

 
 التأثير الثقافي

 
ولوحظ أن هذه الرحلة دفعت خالد . تصادف أن لهب خالد وهديل يف رحلة إىل فرنسا يف الربع األخري من هذه املرحلة

فبعد أن  . ديات جديدةفقد كان أك ر سنا  وأكثر استعدادا  لتطوير أدواته الفنية وقبول حت. حتديدا بقوة حنو رسم األشخاص
كان يدَّعي خالل األسبوع األول من الزيارة لباريس أنه غري قادر على الرسم، فيتوتر أمام فراو الورقة وال يرسم شيئا أخذ 
ينكبُّ على الرسم بكثافة يف األسبوع الثاين بعد زيارة متحف اللوفر، ومتحف الفن احلديث، ومتحف سلفادور دايل، وعدد 

خرى يف املدينة، وبعد زيارة منزل الفنان مونيه وحديقته الشهرية يف جيفرين، وعلى األخص بعد زيارة من املتاحف األ
، شارع الفنانني الشهري، إل أهدته إحدى الفنانات هناك قطعة صغرية من الفحم بعد أن الحظت اهتمامه "مومنارت"شارع

تل  ع رت عن أثر مدينة الفن عليه، وعمق إحساسه بالوقع  فرسم سلسلة من الرسوم بقطعة الفحم. الشديد بأدواهتا الفنية
وتظهر يف هذا الرسم حماولة جادة . مثال فنانا منكبّا على الرسم( 221)فصور يف الرسم الوارد يف الشكل . احلضاري فيها
سي، وهو وْضٌع يف كما رسم الرسام بالوضع اجلانيب، وصور انكبابه احلريف على لوحته من خالل ميالن الكر . لتصوير العمق

اجللوس حيبه األطفال حّبا  خاّصا ، إل يرتكزون عن قصد أحيانا على األرجل األمامية للكراسي للتأرج  واللعب، وعن غري 
 !قصد أحيانا أخرى عند اهنماكهم فيما يرمسونه أو يكتبونه
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 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 439)الشكل 

 

ر عازف بيانو، وتظهر يف الرسم حماولة جادة أخرى لتصوير العمق من خالل منظور صو ( 221)ويف الرسم املبني يف الشكل 
 :وقد رسم العازف بالوضع اجلانيب وصور انكبابه على عزف موسيقاه من خالل ميالن الكرسي أيضا. رسم البيانو

  

 
 أشهر   1سنوات و  1 –خالد (: 440)الشكل 

 
اليت رآها يف متحفه يف  الغرائبية متأثرا بأعمال الفنان سلفادور دايل( 222) و( 220)ورسم الرمسني الواردين يف الشكلني 

 :باريس



15  

 

             
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 442)أشهر         الشكل  1سنوات و  1 –خالد (: 441)الشكل 

 

 :يعكس تأثره  بأجواء السريك والعروض اهلزلية( 222)والرسم يف الشكل 
 

 
 ( سريك)أشهر   1سنوات و  1 –خالد (: 443)الشكل 

 
 :فيصور فيه راقصتني على خشبة املسرح( 222)أما الرسم يف الشكل 

 
 أشهر  1سنوات و  1 –خالد (: 444)الشكل 



155 

 

 
األجواء الفنية العامة يف و رسم األشخاص جبدية أك ر خالل هذه الفكرة بعد تأثره بالواقع الفين املعاش مبحاولة بدأ خالد 

على فنه وثقافته الفنية أمهية اإليقاع الثقايف يف احلياة وأثره العميق على  ا  إجيابيويعكس تأثري تل  األجواء  .ة باريسمدين
فاحلياة االستهالكية الرتيبة ال ختلق دافعا لإلبداع إن مل تقتله بقدرهتا الفائقة على إرار الناس وجذرم بعيدا عن  . األطفال

فقد يتذكر الراشد . األطفال يف السنوات العشر األوىل من عمرهم استعداٌد هائٌل للتأثر واحلفظويتوفر لدى . كل فن وفكر
نسبة جيدة من األعمال اليت يراها يف املتاحف، لكن الطفل يتذكر نسبة أك ر بكثري، وينطبع يف وعيه والوعيه خمزوٌن ثقايفٌّ 

واألحذية وبوسكرات املمثلني والراقصات اليت تغزو حياتنا وتلو ث  بصريٌّ غينٌّ إىل األبد قد يهم ش صور فاترينات املالبس
 .لاكرة األطفال البصرية

 
  :الفكاهة والكاريكاتير

 
، ولكن ميوله الكاريكاتورية بدأت تؤثر على يف هذه املرحلة بني اهتمامه برسم األشخاص واهتمامه بالطبيعةخالد وازن 

 (:227 – 225)الرسوم يف األشكال رسوم األشخاص لديه أحيانا كما يتض  من 
  

       
 (:447)الشكل                 (:446)الشكل               (:445)الشكل      
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد                      أشهر  01سنوات و  1 –سنوات ونصف                 خالد  1  –خالد   

 

إدراك األطفال يف سّن الثامنة لعنصر املبالغة يف الرسم، وفاعليته يف التعبري ( 250 – 221)تعكس الرسوم يف األشكال و 
 :عن مشاعر أو أفكار غريبة
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 أشهر 7سنوات و  1  -خالد (: 449)الشكل سنوات             1 –خالد (: 448)الشكل                          

 

               
 سنوات وشهر  1 –خالد (: 451)سنوات وشهر          الشكل  1 –خالد (: 450)لشكل ا

 (دعسوقة ترفع علم فلسطني وتقود جيشا يغين)    
 

 :ورسم خالد تصاميم كاريكاتورية للسيارات
 

              
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 453)الشكل            أشهر 3سنوات و  1 –خالد (: 452)الشكل                    

 
 : التالية  أفكارا  كاريكاتورية طفولية أخرى( 251 – 252)ومتثل الرسوم يف األشكال 



157 

 

           
    أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 455)الشكل  سنوات                    1 –حممد (: 454)الشكل        

 (درس لغة صينية)                     (أسد مهرج)                    
 

               
 شهر   00سنوات و 1 –هديل (: 457)أشهر                  الشكل  1سنوات  و  1 –حممد (: 456)الشكل                        

 

      
 سنوات تقريبا   01 –خالد (: 458)الشكل 
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فهناك . فيتض  من خالهلا حماولة إدخال البعد الثالث يف الرسم( 231)و ( 251)أما الرسوم الكاريكاتورية يف الشكلني 
وميثل الرسم الثاين إشارة ضوئية فوق الغيوم، وفيه نرى طائرة مرسومة . حماولة يف الرسم األول لرسم عداء يف الوضع اجلانيب

يف الرسم، فهو قادر على  وتعكس هذه الرسوم بداية امتالك خالد لزمام األمور. من األمام ألهنا آتية من عمق الصفحة
 :إخراج كل األفكار اليت ختطر بباله بشكل مقبول نسبيا ، وبات الكاريكاتري عنده فنا له أسس تستحق العناية

 

  
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 459)الشكل                                          

  

 
 أشهر 01سنوات و  1 –خالد (: 460)الشكل 

 :قصصيالرسم ال

ويالحظ أن رسومهم اليت ترسم ألغراض اللعب تتحسن . يستمر األطفال يف هذه املرحلة أيضا باللعب من خالل رسومهم
فيتمكن الطفل يف . إل يدرك األطفال أن الرسم اجليد خيدم حىت الرسم الفكاهي، وأن املبالغة الكاريكاتورية هلا نظام أيضا

ويتض  امليل إىل . ور ما أو شيء ما يف اللوحة بشكل أفضل من املرحلة السابقةهذه املرحلة من استخدامها إلبراز شع
ويالحظ فيه تعدد خطوط . ، فهو ميثل قصة عصابة اختطفت طفال(230)القصصي يف الشكل اللعب من خالل الرسم 

 :األفق واإلحساس بالبعد الثالث والعمق يف الرسم
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 سنوات وشهر 1 –خالد (: 461)الشكل 

 
 :من األمثلة األخرى على الرسم القصصي( 232)و ( 232)م يف الشكلني والرسو 

 
 أشهر 3سنوات و  1 –خالد (: 462)الشكل 

 

       
 (مدينة املستقبل ترسل طائرة إىل زمن احلاضر)سنوات وشهران  1 –خالد (: 463)الشكل 
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آللية رسم شخوص معينة ترد يف أفالم الكرتون من ولكن من احملالير اليت تؤثر على فن األطفال يف هذه املرحلة التقاطهم 

خالل خطوط بسيطة يشرعون يف تكرارها دون التمكن من تطويرها أو تطوير شخصيات كرتونية موازية هلا وحتريكها بكفاءة 
 .ويصب  رمسها بديال عن تطوير املهارات الذاتية. حسب احتياجات موضوع الرسم

 
 :ميم الفني ورسم موضوع متكاملالتحكم بالمساحة والتوازن في التص

 

ويزداد اإلحساس رذا التحكم من خالل وحدة . على التحكم مبساحة الورقة أمامهميف هذه املرحلة قدرة األطفال  تزداد
ما يتض  من رسم هديل يف موضوع الرسم الذي تعززه قدرهتم على حتقيق التوازن يف التصميم الفين واإلحياء بأجواء متوازنة ك

كما مألت هذه السمكة . فقد وازنت فيه السمكة  القافزة فوق سط  املاء كافَة املخلوقات البحرية حتته(. 232)الشكل 
الرشيقة الفراو يف النصف األعلى من الورقة خبفة يف اإلحساس خيلقه التقاطها يف اهلواء وثباهتا يف حلظة من الزمن تبحث 

السمكة يف هذا الوضع ال ت رى إال لثواٍن معدودات، وحىت الكامريا قد ال تلتقطها ف. عيوننا عنها يف الواقع وال متتلئ را أبدا
حركة راقصات الباليه، لرسم  وتذك ر هذه اللقطة مبحاوالت الفنان الفرنسي إدغار ديغا. إال بصعوبة بالغة وبعد حماوالت شىت

وقد وجدت . 13" سوى التقاط احلركة وتصويرها يدعوين الناس راسم الرقصات، لكنين يف واقع األمر ال أحاول: "إل يقول
خالل  فاشكرت عدة بطاقات لرسومه يف باريس ،منذ طفولتها املبكرةفة اخلللطريان و  حياكي طفولتها العاشقةهديل يف فنه ما 
فين، فما أؤكد لكم أنه ال يوجد فن أقل تلقائية من ": أنه اشتهر عن ديغا قوله إىل ولكن جتدر اإلشارة هنا. هذه املرحلة

كلمات ال أعرف عنها الفين   فاإلهلام والتلقائية واملزاج.  ..أفعله هو نتاج تأمل أعمال أساتذة الفن الكبار ودراستها 
 !، وكأنه ينكر بذل  كل ما هو طفويل أو غييّب املنشأ يف فن الرسم رغم دهشته مبوضوع طفويل17"شيئا

 

 
 أشهر  2سنوات و  1  -هديل (: 464)الشكل 

 
                                                 

96
  www.spaceandmotion.com/philosophy-shop/edgar-degas-rehearsal-painter-dancers-movement.htm.  

 
97
 en.wikiquote.org/wiki/Edgar_Degas 

 

http://www.spaceandmotion.com/philosophy-shop/edgar-degas-rehearsal-painter-dancers-movement.htm


161 

 

 النسبي للحجماألطفال  م احترامعد
 

فاحلجم النسيب . باحلجم النسيب لألشياء، ولكن ليس بالشكل الصارخ الذي كنا نراه سابقا مطفال عدم اككراثهيواصل األ
ولكنه يشكل قلقا لدى بع  األطفال، فيع رون عنه يف لوحاهتم لكنهم ال يطبقونه . فكرة ال تزال غري مهمة يف نظرهم

ال احلجم يرتبط يف فنهم يف كثري من األحيان باألمهية النفسية للشيء املرسوم ال احلجم النسيب لعناصر الرسم فال يز . بدقة
الذي ننظر فيه إىل احمليط بعني الصقر الذي يعتلي غيمة تقع ( 235)األخرى، كما يتض  من الرسم غري الواقعي يف الشكل 

 :يف نقطة أعلى حىت من طائرة اهليلوكبكر
 

 
 سنوات وشهران 1 –خالد (: 465)ل الشك

 
، إل يف هذه املرحلة لسلمى يعكس استمرارها بالرسم من منظور الواقعية الذهنية ال البصرية( 233)ولكن الرسم يف الشكل 

وهذا التمس  بالرؤى الطفولية لفكرة أطول ال يعكس تأخرا معرفيا، . ال تظهر يف الرسم أي حماولة ملقاربة الواقع لديها بعد
وال ندري، فقد يفت  استمرار احلس الفين الطفويل لديها لفكرة أطول آفاقا ال . فالطفلة متقدة الذكاء لكنها بالغة ال راءة أيضا

 :تتوافر ألطفال نضجوا فنيا  بسرعة ودخلوا يف مرحلة التخبط الفين والتهرب من الرسم
  

 
 شهرا   00سنوات و  1 –سلمى (: 466)الشكل 
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 :  Occlusionجب البصريالتراكب أو الح
 

حبيث خيتفي  اهتميتفادون يف هذه املرحلة رسم األشياء املكراكبة يف لوح الذين يرمسون بوترية عادية ال يزال الكثري من األطفال
ويظهر لل  امليل يف رسم احلديقة التايل . طرف أحدها وراء اآلخر، ومييلون إىل رسم كل عنصر  من عناصر اللوحة كامال

 (:237)يف الشكل لسلمى 
 

            
 شهرا   00سنوات و  1 –سلمى (:  467)الشكل                     
 

ولكن ينج  بعضهم اآلخر يف رسم الكراكب أحيانا كما يظهر يف أجزاء من الرسوم التالية، فقد رمست هديل الزرافة يف 
نما رسم خالد البهلوان الذي حيمل الفيل بإصبعه أمام خلف السياج والبنت اليت تدير ظهرها لنا أمامه، بي( 231)الشكل 

 :(231)املنصة األسطوانية اليت يعتليها مهرج آخر يف الشكل 
 

     
 (سريك)أشهر  1سنوات و  1 –خالد (: 469)الشكل             سنوات وشهران 1 – هديل(: 468)الشكل                
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 المنظور الفوقي 
 

عبري عن العمق بنوع من التحايل من خالل الرسم من منظور فوقي كما لكر يف املرحلة السابقة، يستمر األطفال يف الت
فرسوم هديل املتكررة لغرفة الصف يف هذه املرحلة الفتة لالنتباه ألهنا ترمسها . ليتسىن هلم إدراج كل ما يريدون إبرازه يف الرسم

ويتطلب األمر تدوير الورقة لرؤية الرسم رؤية (. 271)شكل من منظورين فوقيني خمتلفني كما يتض  من الرسم يف ال
فإن كنت تلميذا فسكرى املعلمة أمام ، وإن كنت معلما فسكرى التالميذ . صحيحة كما فعلت الطفلة أثناء عملية الرسم

ذين كانت وهذا القدر من احلرية يف منظور الرسم ال جيرؤ عليه سوى األطفال، ويذكر باألشخاص املقلوبني ال! أمام 
 .  أيضا لكرسم بع  أفراد األسرة من منظور آخر الورقةترمسهم هديل يف الصور العائلية يف طفولتها املبكرة، فقد كانت تدور 

 

 
 سنوات ونصف 1 –هديل (: 470)الشكل 
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 :من نفس املنظور الفوقي( 272)والطاولتني يف الشكل ( 270)ورمست غرفة أحالمها يف الشكل 
 

 
 (غرفة نوم)سنوات ونصف  1 –هديل (: 471)الشكل 

 

 
 سنوات ونصف 1 –هديل (: 472)الشكل 

 
يالحظ أن خالد مل يستخدم هذا املنظور يف رسومه إال نادرا  رغم شيوعه بني األطفال منذ املرحلة الثالثة من تطورهم الفين، 

ه األدىن، فالفن تعبري لايت متاما لدى مما يدل على أن تأثر األطفال الذين يعيشون يف نفس الظروف ببعضهم يكون حبد
يشار إىل رسوم "ويقول جوناثان فاين رو يف هذا السياق إنه عادة ما . األطفال ولكل طفل أسلوبه الذي مييزه عن غريه

، ولكن إن توافرت للمرء بع  اخل رة يف جمال رسوم األطفال، فإنه األطفال كما لو أهنا نتاج له معايري وخصائص حمددة
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وإن كانت هناك خصائص أساسية يشكرك را معظم األطفال فإنه ما . ك أن نتاجهم اليقل تنوُّعا عن تنوع فن الكبارسيدر 
 .11" من طفلني ميتلكان األسلوب نفسه متاما  

 
 البعد الثالث وإدراكهرؤية 

 
فثمة أشياء . للتعبري عن العمقمثَّل ظهور ما يشبه أكثر من خط لألفق يف رسوم األطفال يف املراحل السابقة حماوالت جادة 

وتتكرس هذه الظاهرة يف رسوم األطفال يف هذه املرحلة حبيث يصب  اإلحساس بالبعد . يف األمام وأشياء أخرى يف اخللف
ويتض  لل  من خالل الرسم يف الشكل . الثالث يف رسوم األطفال أمرا اعتياديا، وإن مل يكن بشكل متقن متاما بعد

 :صفراء اللون حبجم اإلصبع من منظورين خمتلفني" طائرة لعبة"الرسم نقال عن  هذا الد، فقد أجنز خ(272)
 

 
 أشهر 7سنوات و  1 –خالد (: 473)الشكل 

 

 :رسم الحياة الساكنة
 

وتسفر حماوالهتم الطفولية يف هذا اجملال . يصب  األطفال مستعدين من تلقاء أنفسهم لرسم احلياة الساكنة يف هذه املرحلة
وبذا مل . فما يرمسونه من اخليال بات أقل مجاال ألنه مشوب مبحاوالت مقاربة الواقع مقاربة فوتوغرافية. نتائج مرضية جداعن 

فقد جتاوزوا الواقعية الذهنية يف املرحلة السابقة على . يعد احلس الفطري والرسم التلقائي مها احملركان الفنيان األساسيان لديهم
لذل  ي بدي األطفال يف هذه . فباتوا يعرفون أن ما يرسم جيب أن خيضع ملقاييس الواقع وألوانه مستوى اإلدراك والوعي،

ماملرحلة استعدادا لالنتقال من مستوى اإلدراك البصري إىل مستوى التطبيق البصري،  إمكاهن بح ب ص النقل مباشرة  وي
 . عن الواقع عن طريق تتبع خطوط موضوع الرسم

  

                                                 
98
  Fineberg, Jonathan (1998), Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism, and Modernism  

(New Jersey: Princeton University Press), p. 16 
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ألطفال إىل رسم مواضيع احلياة الساكنة االعتيادية كصحن الفاكهة واملزهريات واألكواب يف هذه ولكن يستمر عدم ميل ا
املرحلة، إل تأيت حماوالهتم لرسم مواضيع تتضمن ألعارم األثرية بنتائج أفضل، فثمة عالقة عاطفية بينهم وبني ألعارم تضيء 

 . رسومهم هلا كما لكر سابقا  
 

تتضمن اللعبة نفسها إل ر مست اكثر من مرة ملالحظة الشبه الكبري ( 273 – 272)يف األشكال وقد أدرجت رسوما خمتلفة 
فيما بني احملاوالت املختلفة مع وجود بع  التفاصيل الثانوية اليت ال يلتزم را األطفال التزاما تاما عند النقل عن منولج 

الرمسني أجنزته هديل بقدر أك ر من التصرف من  ، إلزي البحارةواقعي كما يتض  من الرسم الثاين للبطة القائمة اليت ترتدي 
حاولْت أن تعطي البطة مالم  أنثوية من خالل اخلدود الوردية  فقديف معظم التفاصيل األساسية،  اآلخرين اللذين يشكركان

 .وإلغاء الياقة الزرقاء اليت رمبا اعتقدت أهنا للذكور، كما أدرجت كما كبريا من األزرار
 

                         
 (:476)الشكل              (:475)الشكل         (:474)الشكل           
 أشهر     1سنوات و  1 –خالد                 أشهر                 5سنوات و 1  -هديل            أشهر           2سنوات و 1  -هديل           

 

برسم اللعبة اليت تشبه حبة الطماطم بنوعني خمتلفني من األلوان وحافظا ( 271)و ( 277)ني وقام خالد وهديل يف الشكل
 .على شخصية اللعبة اليت عرفاها منذ والدهتما

 

      
 أشهر 01سنوات و  1 –خالد (: 478)الشكل   أشهر  2سنوات و  1  -هديل (:  477)الشكل                 

 

وقد رمسه كل منهما برؤيته اخلاصة ضمن املوضوع الذي . دميتهما اليت متثل كلبا( 211)و ( 271)وترد يف الشكلني 
فقد وضعت هديل الكلب منفردا يف الرسم فوق كرة كبرية صفراء بينما جعل خالد الكلب نفسه حيتضن كرة مرسوم . اختاره
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سية للكلب إىل حد ما، مما يدل على ومتكنا من احلفاظ على املالم  األسا. عليها وجه وأجلسه إىل جانب دمية أخرى
 .أهنما باتا يستندان إىل النمولج الواقعي املرئي يف الرسم

 

           
  شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 480)الشكل  سنوات وشهران    1  -هديل (:  479)الشكل        
  

، وال يسعنا إال أن حنس أن وجه الدمية األوىل حماولتني أخريني لرسم الدمى( 212)و ( 210)وميثل الرمسان يف الشكلني 
فقد ركز خالد نظره يف الدمية، والتقط احلس مبادة البالستي  والنظرة البالستيكية للدمى، وترمجها . مصنوع من البالستي 

 ".بالستي  على الورق"يف الرسم إىل 
 

           
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 482)أشهر       الشكل  1سنوات و  1 –خالد (: 481)الشكل 

 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بع  الفنانني الكبار متادوا يف حماوالهتم ملقاربة العوامل الطفولية والسرقة منها يف وض  النهار وحتت 

 استخدم أحيانا ألعاب أطفاله كمواضيع ضمنها"فقد . وألكر منهم بيكاسو. ستار الليل بأن عكفوا على رسم الدمى أيضا
بشكل مبدع يف أعماله الفنية، فقد اشت هر أنه استعمل لعبة عبارة عن سيارة أعطاها متعهد بيع لوحاته إىل ابنه كلود يف متثال 

( 212)والرسم اآلخر يف الشكل . إل يظهر رأس القردة على شكل سيارة( 212)املدرج يف الشكل  11"القردة وأطفاهلا
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ب يف احنناءة شديدة حنو األرض يف وضع اللعب الطفويل ليلعب بشاحنته لبيكاسو أيضا، ويصور فيه طفله وهو منك
 :الصغرية

 

         
 (0152)بيكاسو  (:484)الشكل (    0150)بيكاسو  (: 483)الشكل                                   

 
وعلى الرغم من أن . زيورخيف   0112لوحة أجنزها خصيصا لألطفال يف عام  021عرض "أما الفنان آندي وورهول فقد 

 تعت ر حتفا  فنيةاللوحات ليست ألعابا  حبد لاهتا، فإهنا لوحات أللعاب أخذت صورها عن ألعاب يف صناديق مجع فيها ألعابا  
وكان يتعني على الكبار يف املعرض أن جيلسوا القرفصاء . . . ومن مث إفالته فيها وألعابا  أخرى تعمل عن طريق شد زن رك 

ن من النظر إىل اللوحات اليت كانت معلقة يف مستوى بصر أطفال تكراوح أعمارهم بني الثالثة واخلامسة من العمر للتمك
وأدرج يف الشكل .  011("وف رض رْسم دخول على الكبار الذين ال يصطحبون أطفاال حتت السادسة من العمر إىل املعرض)
 :إحدى هذه اللوحات(  215)
 

 
 آندي وورهول(: 485)الشكل             
 

أيضا  حببهم لصنع األلعاب ومنهم بول ْكليه وبيكاسـو  اومما جيدر لكره يف هذا السياق أن الكثري من الفنانني الكبار اشتهرو 
 .010"كان أيضا  شغوفا  بصنع األلعاب"اللذان كانا يصنعان ألعابا  ألطفاهلما، والفنان األملاين ليونيل فننجر الذي 
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 رسوم احلياة الساكنة اليت سكرد تاليا ، فهي تذكر مبواضيع احلياة الساكنة لدى الفنانني الكبار الذي كانوا أما املواضيع يف
( 213)ولكن هديل رســمت العناصر الثالثة يف الرســم الوارد يف الشكل . يستمتعون برسم أشياء من مألوف حياهتم اليومية
 : نه بسبب تأثري الواقعية الذهنية اليت ال تغيب متامادون تراكب رغم تراكبها يف األصل الذي نقلت ع

 

        
 أشهر 01سنوات و  1  -هديل (: 486)الشكل 

 

تذكر بقوة باملنظور الذي كان يستخدمه سيزان يف الرسم، إل كان يرينا أكثر مما (  211- 217)ولكن الرسوم يف األشكال 
فنشعر وكأن الطاوالت لديه مائلة ليتسىن لنا أن نرى األكواب واألصص من ي رى يف األحوال الطبيعية من املنظور اجلانيب، 

 .الداخل
 

         
 (:489)الشكل    (:   488)الشكل    (: 487)الشكل         
 شهرا 00و   سنوات 9 -خالد           أشهر 3سنوات و  1 –هديل                     سنوات   1  -هديل        

 
أن املنظـور السـيزاين يف الفـن احلـديث الـذي مهـد ملولـد التكعيبيـة علـى يـد بيكاسـو منشـأه حـس طفـويل يطـل علــى  ويبـدو يل 

فـاملنظور اجلـانيب الصـحي  غـري كـاف . (211)يف الشـكل بـول سـيزان األشياء بفضول ودهشة من عِل كما يتض  مـن لوحـة 
ليست أكثر من إعادة التقاط الطفولة بطواعية، أي إهنا الطفولة  العبقرية"يقول بودلري إن . لرؤية كّم كاف من أسرار األشياء
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للتعبــري عــن نفســها، وبالعقــل التحليلــي الــذي خيلــق نظامــا يف كــم !( أو للمــرأة)مدعمــة بالوســائل الفيزيائيــة الــيت تتــوفر للرجــل 
ليد األكادميية بأن بادروا بـالنكوص حاول العديد من الفنانني أن يعبثوا بالتقا"ولذل  فقد  012"اخل رات الذي تراكم ال إراديا  

فقد سعى كـل مـن مونيـه وسـيزان، علـى سـبيل املثـال، إىل إعـادة خلـق . التجرييب إىل حالة طفولية متخيلة من السمو البصري
  012."حلظة اهلداية احلامسة إليصال فكرة مركبة يف فن الرسم توحي باالنفجار احلسي الذي يتولد عن النظرة األوىل

 
 

   
 بول سيزان(: 490)ل الشك

 
وال "، (isometric projection) "متساوي القياس"ويسـمى هذا املنظور الذي يرسم وفقه سيزان واألطفال باملنظور 

. . تلتقي فيه اخلطوط املتوازية اليت تنطلق باجتاه عمق الصفحة، أي ال تصب  األشياء أصغر مع تراجعها إىل داخل الفضاء 
املنظور هو توفري رؤية فوقية لألشياء واملساحات املرسومة، ألن عدم التالقي خيلق إحياء بصريا ومهيا بأن  واألثر النهائي هلذا. 

. . . وتعطي هذه االحنرافات عن املمارســات التقليدية املتعلقة باملنظور أثرا صادما . . . األشياء ترى من مكان شديد العلّو 
  012" عندما تستثريه املمارسات اليت تبدو خمالفة ملا هو صحي فتحفز الناظر على الرؤية بعني طازجة حىت

 

الذي رمسته هديل قرابة هناية هذه املرحلة يظهر ضغط مستلزمات الرسم الصحي  ( 210)ويف الرسم املدرج يف الشكل 
املزهرية وإبريق املاء  ومدى إفساده جلمالية الرؤية الطفولية السيزانية يف رسومها السابقة، فلم تسم  لنا باإلطالل يف داخل

 .    لكنها مل تقاوم إدخالنا إىل عوامل كتبها، فمزجت بني رؤيتني يف الرسم نفسه
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 أشهر 01سنوات و  1 –هديل (: 491)الشكل 

 
 :التقليد

 
فطرية يف مل حتاِك هديل املنظور السيزاين عن قصد بل استجابت لفطرهتا هي، أما سيزان فقد كان يقلد الظواهر الطفولية ال

ففنُّ األطفال مفتوح على مصراعيه للنهب والسلب حىت على يد كبار الفنانني، فما بال  باألطفال؟ إهنم  يف هذه . الرسم
فقد حاول خالد مثال . املرحلة قادرون على التقليد إن هم أرادوا لل ، وهو وسيلة هامة وأساسية من وسائل التعلم لديهم

حماكاة أحد أساليب الرسم اليت مارستها أمه ( 212)و ( 212)ني الواردين يف الشكلني يف سن الثامنة من خالل الرمس
واكتفى من خالهلما بإلقاء التحية على فنها الغام  بالنسبة إليه، إل مل (. 215)و ( 212)والذي يتجلى يف الشكلني 

التعابري اليت  يف لكنه على ما يبدو مل جيد. يةيعاود حماولة تقليد رسومها يف هذه املرحلة رغم أن النتائج تعت ر لطيفة للغا
تشوب الوجوه اليت ترمسها أمه ضالته، لذا فقد حاول ربطها بأجواء شتائية خارجية ألن ال رد الداخلي فيها مل يالق صدى يف 

 :نفسه بعد
 

      
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 492)الشكل 
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 أشهر  2سنوات و  1 –خالد (: 493)الشكل 

 

           

 سوسن –لوحة األطالل (: 495)الشكل     015سوسن –لوحة األمومة (: 494)الشكل  
 

 

ويدّل لل  على أن الطفل يغتين من التجارب الفنية لآلخرين، وقد يطورها ضمن رؤاه اخلاصة ألنه حياورها بفطرة بريئة 
 .وسليمة

 
 :الرسم التجريدي والزخرفة

 
منالج ( 211 – 213)وتقدم األشكال . ىل التجريد والزخرفة تظهر يف هذه املرحلة العمرية أيضاتظلُّ الرسوم  اليت متيل إ

   :خمتلفة من رسوم هديل للتمثيل على لل 
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 أشهر 2سنوات و  1 –هديل (: 496)الشكل 

 

             
 سنوات  1 –هديل (:  498)الشكل             سنوات 8 –هديل (:  497)الشكل 

 
فقد رسـمته هديل وهي تضح  بعد زيارهتا ملتحف الفن احلديث . فله قصة طريفة( 211)الرسـم التجريدي يف الشكل أما 

فقد شعرت أن هناك ما يستحق السخرية يف ما !" اعط الرسم للمتحف. هذا فن حديث! خذي: "يف باريس، وقالت يل
اليت تعين " Dizzine"وقد عنونت رمسها بكلمة . ها املبكرةآل إليه الفن احلديث رغم أهنا ترسم رسوما جتريدية منذ طفولت

شعرت  وكتبتها بشكل غري صحي  قاموســيا لكنه صحي  فنيا أو هجائيا، رمبا أســــــــــوة بالفن احلديث الذي، "تصميم"
رداته الغامضة مفردة ميكن هتجئة مفرداته كما تشاء، وشعرت أنه يف متناول يدها وأن بإمكاهنا أن تضيف إىل مف الطفلة أنه
 ! أخرى
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 أشهر 2سنوات و  1 –هديل (: 499)الشكل 

 :التلوين بعد الثامنة
 

فامليل . يبدأ األطفال يف هذه املرحلة بإدراك أمهية التدرجات اللونية والظالل، ولكنهم ال يستطيعون توظيفها يف رسومهم بعد
فاألطفال . ن على الرسم بشكل صحي  ومري  باأللوان الزيتية حتديدامللء املساحات بنفس الدرجة اللونية جيعلهم غري قادري

 .يدركون يف هذه املرحلة أمهية التظليل بوعيهم فقط، لكنهم غري قادرين على ترمجة وعيهم به إىل ممارسة مرحية وصحيحة بعد
 

 :والدمار  تأثير الحرب
 
ألوف حياهتم اليومية، أي أهنم يعيدون إنتاج إحساسهم بالواقع صلة مباشرة مبا خيت رونه يف م األطفال لمواضيع اليت يرمسهال

هيئات اإلغاثة  هافقد أتي  مثال لألطفال الذين مكثوا يف اخليم اليت نصبت. املعاش وهواجسهم امللحة من خالل رسومهم
د أهنا مجيعا تتناول وعندما عرضت رسومهم وج. أن يرمسوا 0111الدولية ألهايل كوسوفو اهلاربني من نريان احلرب يف عام 

مواضيع تتعلق باحلرب والقتل والتشرد، فلم جيد أي طفل ما يدفعه لرسم فراشة أو بطة أو غريها من املواضيع املألوفة يف 
أو باألحرى تشررم له وإعادة إنتاجه يف  ،وبالتايل تآلفهم معه ،رسوم األطفال يف الظروف االعتيادية بسبب كثافة احلدث

 :لطفل الجئ يف أحد تل  املخيمات( 511)الرسم يف الشكل ويعود  .رسومهم
 

 
 (500)الشكل 
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، واهنم  يف اخكراع (2111كانون أول   – 2111كانون ثاين )وقد تفاعل خالد نفاعال  شديدا هو اآلخر مع أحداث غزة 

 (:512 - 510)آليات تساعد الفلسطينيني على حفر األنفاق بسهولة أك ر كما يتض  من الرسوم يف الشكلني 
 

         
 سنوات وشهران 1 –خالد (: 502)الشكل       أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 501)الشكل   

 

 (:512)ومل يكتف برمسها أثناء احلدث بل واصل رمسها ألشهر الحقة كما يتض  من الرسم يف الشكل 

 
 شهرا 00سنوات و  1 –خالد (: 503)الشكل 

 
ورسم رسوما يتخيل را قوة اجليش العريب وآلياته احلربية كما يتض  من . ع العدو يف رسومهوخاض الكثري من املعارك م

 (:511 – 512)األشكال 
 

    
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 505)الشكل   أشهر    5سنوات و  1 –خالد (: 504)الشكل                  
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 سنوات وشهر 1 –خالد (: 506)الشكل 

 

     
 أشهر 2سنوات و  1 –خالد (: 508)الشكل    سنوات وشهران  1 –خالد (: 507) الشكل

 

 
 أشهر  2سنوات و  1 –خالد (: 509)الشكل 

 (درج سري يؤدي إىل آلة تصنع اهلدايا لفلسطني)
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 (:501)وأحّب خالد أن يتخيل فلسطني وقد حتررت، فرسم الرسم االحتفايل املبني يف الشكل 
 

 
 أشهر  2سنوات و  1 –لد خا(: 510)الشكل 

 

أما هديل فقد تأثرت بأحداث غزة بطريقة خمتلفة، فلم تبادر برسم اآلليات احلربية وساحات الوغى، بل رمست الرسم الوارد 
آللة زمنية تتكفل بنقل الفلسطينيني إىل زمن آخر يكون فيه فرم األطفال، حىت الفلسطينيني منهم، جرمية ( 500)يف الشكل 
 . فقد بثت التلفزيونات أهواال  أفسدت طفولتها إىل األبد. غري مقبولة

 

 
 أشهر  1سنوات و  1 –هديل (: 511)الشكل 

 
أما اخلوف من حوادث السيارات اليت تزداد وتريهتا باستمرار، وتركيز ألعاب الفيديو الشائعة بني األوالد على ثيمة التدمري،  

ثقافة العنف والدمار يف األفالم اليت تبثها حىت الكرتونية منها، فقد انعكست يف  وإحلاح وسائل اإلعالم املختلفة امل رمج على
ويتض  من خالهلا إتقان الطفل لرسم الدمار (. 502 – 502)رسوم خالد بأشكال خمتلفة منها ما هو وارد يف األشكال 

 :يف حماولة الواعية منه للسيطرة على خوفه من التدمري اجملهول الذي جيتاح حياتنا
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 سنوات وشهران  1 –خالد (: 513)الشكل     أشهر  2سنوات و  1 -خالد  (: 512)الشكل            

    

 
 سنوات  01 –خالد (: 514)الشكل 

                                
 

 التقليد والنقلأفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي و : المرحلة السادسة
 

العاشرة من  ال بعدملحا  إلل  اهلاجس املدمر يصب  فال . أساليب الكبار يف الرسم مبضاهاة العاشرةقبل ريا كثال يأبه الطفل  
الظاهر أن سن العاشرة، وعند البع  الثانية عشرة، هي السن البالغة حدها من اخلطر إل يسودها الشعور بأدىن ف" .العمر

ية ميوله يف هذه السن احلرجة، فقد تزداد قدرته بسرعة يف السنني التالية، جع الطفل على تنمأما إلا ش   –خطر يف امليل الفين 
  013."عندما يبلغ سن املراهقة

 
يدرك األطفال البعد الثالث يف هذه املرحلة، ويتصارعون معه أحيانا ، فهو أحد العقبات الرئيسة اليت جتعلهم يعتزلون الفن 

فالرسم الذي . )قدرة موروثة تتطور إىل القدرة على الرسم ثالثي األبعاد فال توجد يف اإلنسان. "عند بلوغهم سن املراهقة

                                                 
013

 210، ص (0132القاهرة، دار املعارف، )حول الفن احلديث، ترمجة كمال املالخ ومراجعة صالح طاهر : فالناجان. جورج ا  
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وحماولة األطفال إدخال  017.(".يعىن باملنظور مل يكن جزءا  من املوروث الفين يف الغرب إىل أن مت تطويره يف عصر النهضة
. ته قبل األوان، إل سيكتشفونه وحدهمالبعد الثالث يف رسومهم يشكل حتديا  حمبطا  هلم، لذا ال جيب أن  ننبههم إىل أمهي

فاهلدف من فنهم يف مثل هذه . وال جيب أن نطالبهم بإدخاله يف رسومهم، فذل  قرار جيب أن يتخذه األطفال وحدهم
 . السن احلرجة جيب أن يبقى التعبري واللعب، وليس االستعجال يف حتقيق الواقعية الفوتوغرافية

 
حّب األجواء االحتفالية مع األطفال " عيد سعيد"تزأ من رسم أك ر معنون بعبارة اجمل( 505)يصور الرسم يف الشكل 

. يف العيد، فتوزع اهلدايا بدال من أسئلة االمتحانات" بابا نويل"اآلخرين يف املدرسة حيث تقوم املعلمة بوظيفة تشبه وظيفة 
واخلطوط املتوازية والتكعيب إلبراز البعد الثالث  وأهم ما يف هذا الرسم هو إبرازه للوعي املدرسي برسم األشكال اهلندسية

وإل ر سم النصف األسفل من الرسم بعفوية طفولية واجلزء األعلى منه . الذي حيبه الكبار ألنه يعين أن الرسم صحي  املنظور
نقطة فيها أمام  بسطوة املسطرة، فإننا نرى كيف أن الفن الفطري بات ي طرد تدرجييا من نفوس األطفال أو ي طَمس يف أبعد

 :زحف الوعي وسطوتة
 

   
 سنة  00 – 011سوسن(: 515)الشكل 

 
 : رسم الحيوانات

 
فرسم األشخاص والطبيعة ومواضيع . من السابق بكثري األطفال اهتمامهم برسم احليوانات، ولكن بزخم أقلبع  يواصل 

بع  احملاوالت لرسم احليوانات يف هذه ( 572 – 531)ومتثل األشكال . احلياة الساكنة تشغلهم أكثر على ما يبدو
 :املرحلة
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 (:570)الشكل           (: 569)الشكل     (:  568)الشكل             

 أشهر 1سنوات  و  01 –أشهر                    خالد  1سنوات  و  01 –أشهر          خالد  1سنوات  و  01 –خالد  
 

           
 سنوات 01 –( 2)علي  (:572)الشكل              أشهر     2سنة و  00 –خالد (: 571) الشكل       

 
 :وسائط النقلرسم 

 
سعي األطفال املستمر ملقاربة الواقع بدقة أك ر قد جيعلهم يبذلون جهدا يف رسم شكل حمدد بدال من رسم موضوع 

كوين العام للرسم ألهنم أكثر انشغاال بالشكل الذي تبدو ويبدون اهتماما أقل بالت. "متكامل، ولذا يقل إنتاجهم للوحات
و ( 521)فقد اهنم  الطفالن املدرجة رسومهما يف الشكلني  011".عليه عناصر حمددة يف الرسم ال موقعها على الصفحة

وباتا . لة السابقةمثال يف رسم السيارات معا، ورمسا كّما  كبريا  منها رغم أهنما كانا يرمسان مواضيع متنوعة يف املرح( 521)
فثمة . لكن قد ي ِعدُّمها شغفهما برسم السيارات لرسم مواضيع أعقد فيما بعد. يتجنبان رسم الشكل البشري ألنه صعب

مثَّ إن عدم العزوف عن الرسم يعت ر إجنازا حبّد لاته، . مهارات أساسية يف الرسم يشذرا رسم أي موضوع مهما بدا سهال  
 . لكلية للطفل، وميثل خطوة هامة إىل األمام يف هذه املرحلة احلرجةوحييي القدرة الفنية ا
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 سنة وشهران 00 –حممد (: 529)الشكل                سنة 00   -خالد (: 528)الشكل         

 

 :منالج خمتلفة من املركبات اليت أ جنزت من زوايا نظر خمتلفة( 525 – 521)وأدرج يف األشكال 
 

   
 أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 531)الشكل        أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 530)الشكل             
 

  
 شهرا 00سنوات  و  01 –خالد (: 533)الشكل     أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 532)الشكل 

 

       
 سنة 02 –ميشيل (: 535)الشكل    سنة  00 –خالد (: 534)الشكل 
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 :فقد ر مست من منظور أمامي فوقي لإلحياء بالعمق( 527)و ( 523)ا السيارات يف الشكلني أم
 

                     
 سنة   00 –الد خ(: 537)الشكل    أشهر   2و  سنة  11 –حممد  (: 536)الشكل                
 

مقاطع حمددة منها ودواخلها، وحماولة تصوير حمركها بذل خالد جهدا كبريا يف رسم السيارات، ووصل إىل مرحلة حماولة رسم 
وأدى للـ  إىل خلـق الرغبـة لديـه يف أن  يصـب  (. 521)و ( 521)وتثقيف نفسه عنه كما يتض  من الرسوم يف الشـكلني 

ي رزهـا يف وكأنه يرى العامل من خالهلا، ف. يف الرسم بالنسبة إليه ال ما حييط را" املكان"وباتت السيارة هي . مصمم سيارات
 . فنه دون غريها، إل امتألت حواف كتبه ودفاتره برسوم هلا

 

   
 سنة 00  -خالد (: 539)الشكل     سنة   00 -خالد (: 538)الشكل        
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 :رسم الوجوه واألشخاص
 

 الوجوه اليتالفرح واحلزن والغضب من خالل  األساسية مثل شاعربع  املالتعبري عن  قبل سن العاشرة يستطيع األطفال
يستخدموه  أناجلسد فيصعب عليهم ورمبا ال خيطر بباهلم  أما .يرمسوهنا وال سيما من خالل طريقة رسم الفم واحلاجبني

فال يزال يبدو اجلسد يف رسومهم يف هذه الفكرة جامدا ، لكن . ورمبا الثانية عشرة ،للتعبري إال بعد سن العاشرة وسيلة  
ويتفاوت مستوى الرسوم كثريا يف هذه الفكرة كما يتبني من الرسوم الواردة يف األشكال . ربدرجات ختتلف من رسم إىل آخ

(503 – 501:) 
 

 

        
 سنة 02 –آيات   (:517)الشكل            أشهر 1سنوات و  01 –خالد (: 516)الشكل                  

 

                   
 (:519)لشكل ا          (:518)الشكل   

 أشهر 1سنوات  و  01 –خالد              أشهر 1سنوات و  01 –خالد  
 
 :فثمة حماوالت جادة لتحري  اجلسد ورسم مالم  الوجه( 520)و ( 521)أما يف الرمسني الواردين يف الشكلني  
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 أشهر 01سنوات و  01 –خالد (: 521)الشكل      أشهر  01سنوات  و  01 –خالد (:  520)الشكل                

 

انتباه األطفال ملظهر الكبار وتأثريه عليهم، يف إنذار بقدوم مرحلة ( 525 – 522)ويظهر من خالل الرسوم يف األشكال 
 :املراهقة اليت ال بّد أن تلقي بظالهلا على رسومهم

 

         
 (:524)الشكل        : (523)الشكل  (:                              522)الشكل             
  سنة ونصف 02 –أشهر                       آيات  2سنة و  00 -سنوات ونصف                    خالد  01 -مايا         

 

 
 (:525)الشكل 

 أشهر  2سنة  و  00 –هديل 
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مـن عمـره بإضـافة الرمـوز الذكوريـة  بدء اهتمام خالد بعـد الثانيـة عشـرة( 527)و ( 523)وي رز الرمسان الواردان يف الشكلني 
، وحماولتـــه إضـــفاء مظهـــر رجـــويل علـــى والســـيف واملعـــول واخلنجـــر والعضـــالت املفتولـــة املرتبطـــة بـــالقوة إىل رســـومه كالشـــارب

وزاد من لل  اإلحساس استخدامه للتضليل الداكن بدال من األلوان . فالرجالن يف الرمسني يبدوان جديني وقويني. شخوصه
 .نه يرسم كالكبارلإلحياء بأ

   

                   
   سنة  ونصف       02 –خالد (: 527)الشكل          سنة  ونصف            02 –خالد (: 526)الشكل    

  

 :رسم المناظر الطبيعية
 

ها األطفال يف هذه من األمثلة على املناظر الطبيعية اليت ينتج( 521)يزداد اهتمام األطفال بالطبيعة، والرسم يف الشكل 
 :املرحلة، وفيه إحياء جيد بالعمق

  
 سنوات 01 –( 2)علي (: 540)الشكل 
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شروع هديل يف البحث عن تقنية لرسم األشجار أغىن لونيّا  من ( 522)إىل ( 520)وتعكس األشجار يف األشكال من 

 :السابق، واهتمام خالد بإضفاء الكثافة على أشجارة من خالل تقنية التظليل
 

           
 سنة                   02 –خالد (: 543)سنوات       الشكل  01 –هديل (: 542)سنوات   الشكل  01 –هديل (: 541)الشكل     
 

فيع ر عن متس  خالد حبقه الطفويل يف االرجتال والتجريب، فهو يعكس مغامرة لونية تشجع ( 522)الرسم يف الشكل أما 
 .عة املختلفة وإحياءاهتا الغنية اليت يالحظها حىت األطفال ويستمدون منها جرأة تعبريية عاليةعليها جتليات الطبي

 

 
 شهرا 00سنوات و 01 –خالد (: 544)الشكل 

 
يف رســـــم املنــــاظر الطبيعيـــــة،  التــــأثريياهتمـــــام خالــــد باألســـــلوب ( 521  - 525)وتعكــــس املنــــاظر الطبيعيـــــة يف األشــــكال 

الرصاص أو الفحم دون تلـوين يعطـي نتـائج مجيلـة، ويسـاعد علـى إبـراز مسـحة مـن احلـزن الوجـودي واكتشافه أن رمسها بقلم 
 .الذي بدأ يراه ويدركه يف الرسوم، ويتحدث عنه صراحة
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 سنوات وشهر 01 –خالد (: 545)الشكل 

 

     
 (شجرة احلياة)أشهر  2سنة و  00 –خالد  (: 546)الشكل                      

 

     
 أشهر 2سنة و 00 –خالد (: 547)الشكل   
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 (الضياع)أشهر  1سنة و  00 –خالد (: 548)الشكل 

 
فهي غري ملونة لسبب خمتلف، فهي رسوم جتريبية حاول من خالهلا خالد أن ( 551)و ( 521)أما الرسوم يف الشكلني 

 :يرسم مناظر ليلية
 

     
 أشهر 2سنة و  00 –خالد (: 550)الشكل   سنوات  ونصف 01 –خالد (: 549)الشكل         

 
هجر التلوين يرتبط ا، أي أن ههتلوينها قد يشو  أنمن  الواعيخلوفه  أن ال يلون رسومهيف هذه املرحلة خيتار الطفل قد 

اليت تعب يف إخراجها، فقد أضحى الرسم صعبا ويتطلب جهدا نفسيا أك ر بعدما كان الرسم نشاطا طوط اخلبرغبته يف إبراز 
يدرك األطفال يف هذه املرحلة أمهية تدرج األلوان، وهو أمر ال ينجحون يف تنفيذه بدقة مما كما . هال وتلقائيا يف السابقس

الذي ( 550)مزج خالد يف الرسم الوارد يف الشكل ف. قد جيعل بعضهم يستعيضون عن التلوين مبحاوالت طفولية للتظليل
ومتن  مثل هذه . ا بني التلوين والتظليل بقلم الرصاص ليعطي تأثريات نفسية معينةرمسه متأثرا بالطبيعة اجلميلة يف إسباني

 .اللمسات العمل الفين نوعا من الشخصية وقد متهد لتكوين أسلوب فين يطوره الفنان إن هو أراد لل 
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 أشهر 1سنوات و  01  -خالد (: 551)الشكل 

 :تنوع مواضيع الرسم
 

فقـد . ألطفال يف رسومهم تنوعا يف هذه املرحلة مع ازدياد وعيهم وخ راهتم واهتمـامهم بالتفاصـيلتزداد املواضيع اليت يطرقها ا
وهـي مــن الرسـوم القليلــة  Facebookعلـى الـــ  Farm Villeمـثال متــأثرا بلعبـة ( 552)رسـم خالـد املزرعــة الـواردة يف الشــكل 

ري مـن التفاصـيل الدقيقـة لـيعكس حجـم أرضـه الزراعيـة اليت رمسها من منظور فوقي، فقد ساعده هـذا املنظـور علـى وضـع الكثـ
وأراد يف فكرة انشغاله بالزراعة االفكراضية يف عامل اإلنكرنت أن يصب  مزارعا  حقيقيا . املتخيلة وكمية املزروعات واحليوانات فيها

 .سيلة مثالية لرسم املستقبلفأحالم األطفال ال تزال تشق طريقها بسهولة إىل فنهم إل أنه و . يف عامل الواقع عندما يك ر
 

 
 أشهر 5سنوات  و  01 –خالد  (: 552)الشكل 



190 

 

 
يصور سرقة أخشاب آخر شجرة متبقية يف مكان أجرد ت َشقُّ فيه الشوارع على حساب ( 552)والرسم البسيط يف الشكل 

، فقد تأمل كثريا لقطعها ألهنا ورمسه خالد احتجاجا على قطع أبيه لشجرة من أمام البيت بسبب ختريبها لألساسات. الطبيعة
 .أهم من األساسات بالنسبة إليه

 
 

 
 أشهر 01و  –سنوات  01 –خالد (: 553)الشكل 

 
ويالحظ أهنا رسـمت الفتة عند ال ركة الصغرية كتب  من منظور فوقي أيضا،( 552)ورســمت هبة احلديقة املبينة يف الشكل 

، لت قرأ بشكل صحي  من اجلهة املقابلة ملدخل احلديقة ةصورة يف املرآبالعكس أي ك ”Please do not touch“: عليها
 .ال من قبل الناظر إىل الرسم، وهذه لفتة لكية من فتاة بالغة الذكاء

 

    
 سنوات ونصف 01 –هبة (: 554)الشكل 
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، إل أراد 2111 تفاعل خالد مع احتفاالت دولة قطر بعيدها الوطين يف عام( 555)ويعكس الرسم املبني يف الشكل 

 : والدخان امللون املتصاعد من حمركات الطائرات ينيتصوير الفعاليات اليت لفتت نظره كاملظل
 

 
 سنوات وشهر 01 -خالد  (: 555)الشكل           
 

ادي رسم علي رمسا مع را  يبدو وكأنه قد أ جنز على عجل لعملية إطفاء حريق كبري، وغلبة اللونني الرم( 553)ويف الشكل 
 :والوردي على الرسم موفقة متاما يف إضفاء أجواء دخانية وضبابية على املكان

 

 
 سنوات 01 – (2)علي(: 556)الشكل 

 



192 

 

الظروف الصعبة واألحداث اجللل كأحداث غزة وغريها قد جتعل األطفال يركزون يف رسومهم على موضوع معنيَّ رغم التنوع 
ويزداد تأثري مثل هذه األحداث على األطفال مع ازدياد وعيهم .  هذه املرحلةيف املواضيع اليت يطرقوهنا يف رسومهم يف

فأطفال فلسطني مثال يواجهون اجلدار العازل واالحتالل وأسئلة احلرية واهلوية كل يوم، وال بد أن ينعكس واقعهم . ونضجهم
تؤكد على لل   را يف مسابقة دولية يف رام اهلل اليت شاركوا" مدرسة األصدقاء"طفال ورسوم أ. املعاش لاك يف فنهم

إل كانت نسبة كبرية منها تكرر ثيمة اجلدار العازل الذي يرمز إىل اضطهاد الفلسطينيني داخل ، (551 – 557األشكال )
 001.الذي يرمز إىل اهلوية الفلسطينية" حنظلة"غيتوهات الإنسانية، وتكرر أيضا إدراج 

 

 
 سنوات 01 –محزة   (: 557)الشكل 

 

         
 سنوات 01 –لينا (: 559)الشكل                          سنوات    01 –كورين   (: 558)الشكل          

                                                 

110  http://www.saatchi-

gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bireh/534408.html 
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 :رسم الحياة الساكنة

 

 
ها فقد رسم خالد لعبة صنعت  . يبدي األطفال اهتماما  الفتا  يف هذه املرحلة برسم مواضيع احلياة الساكنة، وال سيما ألعارم

وقد . الصغرية، وباتت من ألعارم األثرية رغم بالهة مالحمها مالبيت، وخاطاها معي بفرح ال يوصف بأصابعه أخته يفو معه 
 (:530)، بينما رمست هديل لعبة أخرى من ألعارا املفضلة يف الشكل (531)أوردها خالد يف الرسم الوارد يف الشكل 

 

          
 سنوات متاما   01 –هديل (: 561)الشكل                أشهر 7سنوات و  01  -خالد (: 560)الشكل 

 
لعاب، ومنهم بيكاسو، وبول  األوفرح األطفال بصناعة األلعاب وختيلها ورمسها يذكر بالفنانني الكبار الذين اشت هروا بصنع 

 . طفويلوقد اهتموا مجيعا مبحاكاة الفن ال. ْكليه، وليونيل فننجر، وجوكان توريس جارثيا، وألكزاندر كادلر
 

. بنفسه مضمنا إياه كرة تتدىل من الرف العلوي ليبدو كأن األرنب يلعب را( 532)رتب خالد موضوع الرسم يف الشكل 
واهنم  لت رير تل  النظرة يف تعليق الكرة ليبدو األرنب . فقد احتار خالد بنظرة األرنب إل يبدو كأنه ينظر إىل األعلى

فمن خالله . وهذا هلٌو من في  اخليال اجلميل لدى األطفال! نه رسم لعبته وهي تلعبكأنه يلعب بالكرة، أي أ( اللعبة)
 . فقط يكون اللعب يف الفن والفن يف اللعب ممكنا  
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 أشهر 2سنة و  00 –خالد (: 562)الشكل 

 
ن اخكراعها ، وضمنتها يف ألعاب مرسومة م(532)و ( 532)وهذه آيات وقد رمست ألعارا أيضا كما يتبني من الشكلني 

 :تلعبها على الورق
 

      
 سنة 00 –آيات (: 564)الشكل           سنة 00 –آيات (: 563)الشكل      
 

 :مثال على لل ( 535)ويبدي األطفال اهتماما مبواضيع احلياة الساكنة التقليدية أيضا، ورسم حال يف الشكل 
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 أشهر 5سنوات و 01 –حال (: 565)الشكل 

 
عند رمسها للمزهرية وإبريق املاء بعد أن  ( 533)قد ختلت عن املنظور السيزاين يف الرسم الطفويل املبني يف الشكل أما هديل ف

لكنها متسكت به عندما رمست الطاولة، إل تبدو مائلة لنرى املاء . كان لل  املنظور مييز بع  أوانيها يف املرحلة السابقة
 .الفين بني اإلبريق واملزهرية فهو على ما يبدو الرابط. املنسكب عليها

 

 
     سنوات متاما   01 –هديل (: 566)الشكل 

 
فقد انتقل من الزراعة يف عامل . فقد رمسه خالد نقال عن أصص زرع فيها حبوبا بنفسه( 537)أما الرسم املبني يف الشكل 

 :كل ما حيبه يتسرب بسهولة إىل رسومهاإلنكرنت إىل الزراعة يف عامل الواقع، ومن مث شرع يف رسم ما زرع، إل ال زال  
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 أشهر  5سنوات  و  01 –خالد (: 567)الشكل 

 
 :الفكاهة في رسوم األطفال

 
فالكاريكاتري هو فن السخرية ال . تتطلب الرسوم الفكاهية قدرا أك ر من اجلرأة واحلرية الفكرية مما تتطلبه أنواع الرسم األخرى

ه ليس فنا طفوليا، لكنه فن جالب لألطفال ألنه يبدو بسيط اخلطوط، ويوفر قدرا من الفكاهة بل السخرية الاللعة، لذا فإن
ومن اجلميل أن يطور األطفال ملكة السخرية البصرية اليت يتطلب امتالكها التام خوض غمار الفن واحلياة . اليت تروق هلم

 – 572)والرسوم املدرجة تاليا  يف األشكال . الذاتبعنف، وعدم الكف عن الرسم واملالحظة والتقييم واملتابعة وتثقيف 
ت رز حّس الفكاهة الطفويل، وتعكس اهتمام األطفال مبحاكاة حرية  ليست رسوما  كاريكاتريية باملعىن الدقيق، لكنها( 571

ملحوظ مع اقكرارم ويزداد اهتمام األطفال بفن الكاريكاتري بشكل . اخلطوط والتعبري اليت يتيحها فن الكاريكاتري يف رسومهم
من سن املراهقة، تل  السن اليت حيب فيها األوالد والبنات فرقعة الضح  ألتفه األسباب، وتبادل النكات، والسخرية من 

إن الرسوم الكاريكاتريية تروق لألطفال يف : "وتقول بييت إدواردز يف هذا الشأن. ر سنا  غاملعلمني واملعلمات واألطفال األص
ا توظف أشكاال رمزية مألوفة ميكن استخدامها بطرق أكثر تعقيدا، مما ميكن املراهقني من جتنب اإلحساس هذه السّن ألهن

  000".بأن رسومهم طفولية

                                                 
111
 Edwards, Betty (1979), Drawing on the Right Side of the Brain. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 

p. 76 
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 أشهر 2سنة و  00 -خالد (: 573)الشكل 

 

                    
 سنوات 01 –هديل (: 575)الشكل                         سنة متاما 00 –خالد (: 574)الشكل                         

 

  
 (: 577)الشكل            (:                       576)الشكل                 
    أشهر  2سنة و  00 –خالد        سنة   00 –خالد      
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 سنة ونصف 02 –خالد (: 579)الشكل                   أشهر 1سنة و  00 –خالد (: 578)الشكل    

 
ويالحــظ أن األوالد يف املدرســة يلجــأون إىل الرســم الكاريكــاتوري بشــكل تلقــائي للمشــاغبة الصــامتة فيمــا بيــنهم، والســتثارة 

و ( 511)فتمتلــئ حـواّف دفـاترهم وكتــبهم برسـوم نفــذت علـى عجـل كــالرمسني الـوادرين يف الشــكلني . الضـح  يف احلصـص
ويصــدف أن تكــون تلــ  الرســوم االرجتاليــة جــديرة بالتأمــل، ولكــن معظمهــا يكــون لا قيمــة فنيــة . لطفلــني صــديقني( 510)

 .  متدنية
 

         
 سنة  02 –يسري (: 581)الشكل                       أشهر 1و  00 –خالد (: 580)الشكل    
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سوى األسلوب ( 512)يف الشكل لكرة القدم  وال يلفت النظر يف الرسم االحتفايل بفوز فريق الطفل املفضل يف مباراة
 .جانبا   وأدرجتهاجلزء من الرسم  لل ك رت الرمزي املوفق الذي رسم به مجهورا يتظاهر احتفاال بالفوز، وقد  

 

      
 سنة وشهر 02 –خالد (: 582)الشكل 

 
رغبــة الطفــل يف أن يشــعر "كاريكــاتري إىل وتعــزو مــالكيودي اهتمــام األطفــال املفــاجيء يف هــذه املرحلــة بالرســوم الكرتونيــة وال

والالمعقوليـة والغرابـة فإهنـا تسـم   ومبـا أن مالمـ  الشخصـيات الكرتونيـة ميكنهـا أن تتضـمن املبالغـة. بالرضا عن نوعية الرسم
ل يف هذه كما قد يلجأ بع  األطفا. بقدر من عدم اإلتقان التقين أو الدقة الفوتوغرافية الالزمتني لرسم األشكال اإلنسانية

حماكــاة منطيــة حماولــة عــاود خالــد مــثال فقــد . 002("بــدال  مــن خلــق صــور فريــدة مــن إنتــاجهم)املرحلـة إىل رســم الصــور النمطيــة 
، لكـن بشــكل ال خيلـو مــن الســخرية (512)الوجـوه يف بعــ  رسـوم أمــه مـرة أخــرى كمــا يتضـ  مــن الرسـم الــوارد يف الشــكل 

 :هذه املرة
 

 
 أشهر 2نة و س 00 –خالد (: 583)الشكل 

 

                                                 
112
  Malchiodi, p. 95 
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 :الرسم القصصي

 
يتطور شكل الرسم القصصي لدى األطفال يف هذه املرحلة، ويكتسبون القدرة على كتابة نصوص مرافقة للصور اليت يرمسوهنا  

، أو رسم صور مرافقة للقصص اليت يكتبوهنا كما يتض  (513 – 512)كما يتض  من رسوم آيات وكتاباهتا يف األشكال 
ويتواكب هذا التطور الفين مع تنامي قدرة األطفال على (. 511)و ( 517)ورسومه املدرجة يف الشكلني من كتابات خالد 

الكتابة والتعبري باستخدام اللغة، واكتشافهم أهنا وسيلة عظيمة أخرى من وسائل التعبري واإلبداع قد هتدد باحللول حمل الرسم 
 :التلقائية لدى األطفال تدرجييا إل يتزامن اكتشافها مع تراجع قدرات الرسم

 

       
 سنة 02 –آيات  (:586)الشكل   سنة 02 –آيات (: 585)لشكل  سنة 00 –آيات (: 584)الشكل    
 

           
 أشهر 5سنة و  00 –خالد  (:588)الشكل أشهر               5سنة و  00 –خالد (: 587)الشكل                      
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 :الرسم التجريدي

 
استمرار ميل هديل حنو الرسم التجريدي والزخرفة مع اهتمامها بالتنويعات ( 511)و ( 511)تظهر الرسوم يف الشكلني 

 : اللونية، واستمتاعها باستخدام األلوان املائية
 

     
 سنوات 01 –هديل (: 590)الشكل           سنوات  01 –هديل (: 589)الشكل                    

 
حالة موسيقية تذكر مبربعات موندريان ودوائر كاندنسكي ( 510)التنويعات اللونية يف مربعات هديل يف الشكل   ثلوقد مت

فقد تكفي مجالية األلوان ولغتها أحيانا يف الفن، رغم أن األلوان يف (. 512)و ( 512)اإليقاعية املدرجة يف الشكلني 
الفيلسوف األملاين ائية، فكل الفنون تطم  إىل احلالة املوسيقية على حد قول العادة هي مادة الفنون البصرية ال غايتها النه

 :شوبنهاور
 

 
 سنوات 01 –هديل (: 591)الشكل 
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 (0121)موندريان (: 593)الشكل       (    0102)كاندنسكي (: 592)الشكل 

 
أساسية أن تصب  عمال  فنيا  يتصف بالقوة بقدر ما ميكن للخطوط العرضية والطولية اليت تعد أشكاال مجالية "يقول موندريان 

يتصف بالصدق، إن ب نيت بوعي، لكن دون حساب، وبوحي من حدس مرهف، مع بّث اهلارمونية واإليقاع فيها، وبإضافة 
ولـئن انطبـق هـذا الكـالم الغـام  علـى مربعـات مونـدريان ومسـتطيالته  002."خطوط ومنحنيـات مباشـرة أخـرى إن لـزم األمـر

مربعــات كاندنســكي ودوائــره، فإنــه ســينطبق أكثــر علــى مربعــات هــديل ألن رمسهــا مــن إجنــاز طفلــة تلجــأ إىل املربعــات وعلــى 
للتعبري عن إيقاعها الداخلي منذ طفولتها املبكرة دون وعي منها، مما جيعل مربعاهتا نقية فنيا ، وخالية من أي ادعـاء مجـايل ال 

تهــا دون اســتعجال، وبفــرح طفــويل يف التلــوين جيــد املتأمــل يف تفاصــيله إيقاعــا لونيــا فقــد رمس. حيتاجــه األطفــال وال يســتطيعونه
ومــن يــدري فقــد ترســم موســيقاها الداخليــة عنــدما تكــ ر أســوة . فالطفلــة تــدرس املوســيقى وحتبهــا وتتفاعــل معهــا بقــوة. يتكــرر

‘ ارجتــــاالت’لوحاتــــه تلقائيــــة فقــــد مســــى أكثـــر . الــــذي كــــان يطلـــق أحيانــــا  مصــــطلحات موســــيقية علـــى لوحاتــــه"بكاندســـكي 
improvisations  تكوينـــات’بينمـــا مســـى أعمالـــه األكثـــر تعقيـــدا ‘compositions  " 

وممـــا جيـــدر لكـــره هنـــا أن  . 002
، synaesthesiaإل ي عتقد أنه كان يعاين من تداخل احلواس . كاندنسكي ع رف بالفنان الذي يسمع األلوان ويرى املوسيقى

والعالقـــة بـــني . . . األصـــوات واأللــوان والكلمـــات حباســـتني أو أكثــر يف نفـــس الوقــت  دركوهــي حالـــة تســم  للمـــرء أن يــ
. واهلارمونية يف الفن[ اللونية أو الصوتية]املوسيقى والفنون البصرية تعود إىل أيام اإلغريق عندما حتدث أفالطون عن الطبقات 

 005." ، فكالمها مرتب يف موازين مدرَّجة منذ زمن بعيدفالطيف اللوين أو س لَّم األلوان، يشبه لغة النوتات املوسيقية
 

 :النسخ والتقليد
 

وهـذا . ل ضالتهم يف هذه املرحلة يف التقليد والنسخ ألهنم غري راضني عن رسومهم، ويريـدوهنا أن تكـون صـحيحةجيد األطفا
لـذان اعتـادا أن يـدققا يف رسـوم فخالد وهديل ال. تطور طبيعي، وقد يكون خطوة ضرورية متهد للنقل عن منولج واقعي جمسم

ويظهر (. 310 – 512األشكال )الكتب واللوحات العاملية رمسا الرسوم التالية نقال عن الصور أو اللوحات املدرجة إزاءها 
                                                 

113
 www.newworldencyclopedia.org/entry/Piet_Mondrian 

114
 en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky 

115
 http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html 
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ست لي ةمن الرسوم أهنما يستخدمان الرسوم اجلاهزة نقطة انطالق، وال يباليان بااللتزام بكافة تفاصيلها، فالواقعية الفوتوغرافي
 . هاجسهما ألن هاجسهما هو اإلحساس بالقدرة على رسم شيء مجيل من جديد بغ  النظر عن مدى تطابقه مع األصل

 

              
 (595)الشكل             سنوات متاما   01 –هديل (: 594)الشكل 

  

               
 (597)الشكل    سنوات متاما   01 –هديل (: 596)الشكل 

    

      
 (0111)خوان مريو  (:599)الشكل         سنوات متاما   01 –هديل  (: 598)الشكل  
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 (601)الشكل    أشهر 01سنوات  و  01 –خالد (: 600)الشكل                              

 
 :   النكوص إلى الرسم الطفولي

 
فهم يواصلون الرسم برؤى تعود إىل السنوات . مارسة فنهم الطفويلتعكس الرسوم التالية استمرار األطفال يف سّن العاشرة مب

وعني األطفال ال تزال ترى هذه الرسوم مجيلة وكافية يف . السابقة ألن التخلي عن كل ما هو طفويل دفعة واحدة ليس سهال  
بار مل يزح بعد امليول الكثري من األحيان، وإن كانوا يعرفون بوعيهم أهنا غري صحيحة، فالوعي بأصول الرسم لدى الك

الذي رمسه خالد بعد العاشرة يذك ر برسومه يف مرحلة سابقة اتسمت بشغفه ( 312)والرسم يف الشكل . الطفولية بكاملها
 :برسم الورود واألشجار

 

 
 أشهر 2سنوات  و  01 –خالد (: 602)الشكل 
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تصور فيه اشتياقها إىل آلة الفلوت الـيت بـدأت (  312) يف الشكلورمست هديل عدة رسوم طفولية ارجتالية من بينها الرسم 
فرمســت الفلــوت وقــد أمســى يف . بــتعلم العــزف عليهــا وتوطــدت عالقتهــا رــا ولكنهــا فارقتهــا خــالل العطلــة الصــيفية الطويلــة

قرأ من ون. روحها، بعد طول غياب، آلة ضخمة طويلة جدا  تتطلب من يدها الصغرية أن تستطيل للظفر بطرفها البعيد عنها
للــ  أن فطرهتــا الفنيـــة الطفوليــة الكامنــة محلتهـــا إىل التعبــري عــن اشـــتياقها آللتهــا املوســيقية بعـــد فراقهمــا، فاســتبدلت العـــزف 
احلقيقي على الفلوت بالعزف على الورق، أي رمست عالقة احلب اجلديدة اليت تربطها بآلتها رمسا  ارجتاليا  ضخمت فيـه اآللـة 

 . ان قيمتها النفسيةعلى حساب العازفة لتبي
 

 
 سنة  00 –هديل (: 603)الشكل 

 

أدرجتـه )ميثـل بيـانو وعازفـه الرمـزي ( 312)ورمست هديل رمسا ارجتاليا آخر مفرطا  يف الصغر يف زاوية الرسم الوارد يف الشكل 
العــزف عليهـا منــذ عــدة  وي ــذكر أن البيـانو هــو حبهـا القــدمي، إل أنــه اآللـة الــيت اعتـادت((. 312)منفصـال ومكــ را يف الشـكل 

أعــــواد "اســـتخدام  ويتبـــني مــــن الرســـم عودهتــــا إىل! ســـنوات، والـــيت مل نفلــــ  لغايـــة اآلن يف حشــــرها يف حقائبنـــا أثنــــاء ترحالنـــا
الفـوقي والفضـويل الـذي كانـت تطـل منـه علـى العـامل يف املراحـل " السـيزاين"للتمثيل علـى األشـخاص، وإىل املنظـور  "الك ريت

ا يف املرحلـــة اخلامســة، لنعـــرف أن البيـــانو مـــن النــوع الضـــخم ولنـــرى مفاتيحــه وأوراق النوتـــة املوســـيقية، أمـــا الســابقة، وال ســـيم
 . يداها لتستحول على لوحة مفاتي  البيانو أسوة بعازفة الفلوت/العازفة فقد استطالت يداه/العازف

 

 
 سنة  00 –هديل (: 604)الشكل 
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، فقد باتت ختجل من رسومها "خمزية"الرسوم مين إلتالفها ألهنا على حّد تعبريها  وقد استوقفتين حماولة هديل اختطاف هذه

 .االرجتالية ألهنا تعتقد أهنا غري صحيحة، إل باتت حتاكم رسومها بعيون الكبار، وتسارع إىل إتالفها قبل أن يراها أحد 
  

ل يف الفن ال تنفّ  فاعلة  حىت يف املرحلة السادسة من نستنتج مما سبق أن الفطرة الفنية الطفولية وقدرة األطفال على االرجتا
وإل يبــدو األطفــال يف هــذه املرحلــة أقــل انصــياعا . مراحــل تطــورهم الفــين، وال تــزال وســيلة أساســية مــن وســائل التعبــري لــديهم

امل الكبــار، إال أن لفطـرهتم الفنيــة رغبــة  مــنهم يف التخفــي والتــواري ألن فرامــل الـوعي باتــت كثــرية الكــب  لضــبط شــؤوهنم يف عــ
الظروف اليت هتـزهم مـن األعمـاق ال تـزال قـادرة علـى اسـتثارة فطـرهتم الفنيـة، فتطفـو الصـور التلقائيـة مـرة أخـرى يف الوعـيهم، 

 . جمددا   هماللاتو الرسم مبكى وينجّر األطفال مسحورين إىل 
 

يف جمموعات يف سن العاشرة، إل يكركون وقد الحظت أن األطفال يعودون أدراجهم إىل الرسم الطفويل عندما يرمسون 
حماوالهتم للتجديد يف الرؤى واالبتكار ومقارعة التحديات الفنية اجلديدة جللسات الرسم اخلاصة ألن النتائج ال تكون 

وكانت النتائج . فقد رمست هديل وصديقاهتا يف املدرسة معا دون إشراف أي معلمة، وأحضرت يل الرسوم. مضمونة
مسن كلهن دون استثناء رسوما ال تنتمي إىل املرحلة السابقة فقط بل إىل املرحلة اليت تسبقها أيضا كما يتض  صادمة؛ فقد ر 

فحىت هديل اليت مل تعد ترسم رؤوسا ضخمة لشخوصها منذ املرحلة السابقة، (. 311 – 315)من الرسوم يف األشكال 
دليال آخر على عدم صالحية الرسـوم اليت يرمسها األطفال وقد يكون لل  . عادت أدراجها إىل رسومها الطفولية للشخوص

للحكم على املســـتوى الفين ( كتل  اليت يعتمد عليها الدارسون الذي حيبذون االتكاء على النتائج اإلحصائية)يف جمموعات 
 .  واملعريف احلقيقي لألطفال

 

                   
 سنوات متاما   01 –مسية  (: 606)الشكل         أشهر    5سنوات و 01 –حال  (: 605)الشكل 
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 سنوات متاما 01 –هديل  (:608)الشكل      أشهر    5سنوات و 01 –حال  (: 607)الشكل             

 

و  311الشـــكلني )وينطبـــق األمـــر نفســـه علـــى حممـــد، فقـــد عـــاد أدراجـــه أيضـــا إىل رســـومه الطفوليـــة بعـــد ســـّن احلاديـــة عشـــرة 
، إىل االتكـــاء علـــى ( 313)يعكـــس عودتـــه، مثـــل مسيـــة يف رمسهـــا الســـابق يف الشـــكل ( 311)والرســـم يف الشـــكل (. 301

 :التماثل شبه التام لتحقيق توازن مري  يف رسومه
 

     
 أشهر  7سنة و  00 –حممد   (: 610)الشكل   أشهر   7سنة و  00 –حممد  (: 609)الشكل  
 
بل جيب أن نكركه يكتشف  ،عدى العاشرة من العمر بوصف رسوماته بأهنا طفولية وسالجةحنبط الطفل الذي ت الّ جيب أ
ن حياول جتاوزه بأدواته اخلاصة وبالسرعة اليت تناسبه ألن معظم األطفال يهجرون الفن إىل األبد يف هذه أو  بنفسه،لل  
أمام من هم أك ر  خيجلون منهحيبونه يف سر هم فقط و يرمسون فيها رمسا طفوليا و كالكبار   ألهنم يفشلون كثريا يف الرسم املرحلة
 واألمهات جيب أن حيرص الكربويون واآلباءلذا . مصدرا للفخر مل تعدعلى اآلخرين ألهنا  هميتوقفون عن عرض رسومو  سنا ،

د مغادرهتا ول  تقد على عدم توجيه نقد جارح أو حاد لرسوم أطفاهلم بل أن يتقبلوا ما تبقى فيها من مسحات الطفولة اليت 
يف التواصل مع فنهم يف هذه املرحلة تعامال خاصا  لوتتطلب الصعوبات اليت يواجهها األطفا .بشكل قسري عذابا شديدا

 . من األهل، إل ال بّد من تشجيعهم دائما، وعدم االستهزاء برسومهم الطفولية اليت قد ال تناسب سنهم
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عندما يتأكد اآلباء والكربويون أن الطفل يدرك ج للرسم يف املعاهد املتخصصة وميكن البدء يف هذه السّن بالتعليم املمنه

فتعليم الرسم بشكل ممنهج قد ميكن الطفل .  عن الرسم إدراكا تاما  أن رسومه غري صحيحة لدرجة تدفعه إىل التوقف
الرسم الطفويل دون حرج، فعليه أن أما إلا كان الطفل ال يزال جيد لذة يف . املنقطع عن الرسم من التواصل مع فنه جمددا  

والسن اليت يقرر الطفل عندها هجر فنه قد تكون العاشرة أو احلادية عشرة أو الثانية عشرة أي أهنا . ي كرك على سجيته
ختتلف من طفل إىل آخر اعتمادا على ثقافة الطفل، ولكائه، وعقليته النقدية، ومدى اهتمامه بتطوير أدواته الفنية، ودرجة 

 .عداده النفسي ملغادرة العوامل الطفولية، وحجم الضغوط اليت يتعرض هلا ممن هم أك ر سنا  است
 

وعزوف معظم األطفال عن الرسم يف هذه املرحلة احلرجة هو السبب الذي جيعل العديد من الرسوم اليت ينجزها الكبار تبدو  
ليندسكروم . اق تقتبس كاثي مالكيودي عن الباحث مويف هذا السي. كرسوم أطفال يف العاشرة أو احلادية عشرة من عمرهم

 : 003قوله
 

يؤّدي عجز  الطفل عن التواصل مع إجنازاته السابقة ورغبت ه الشديدة يف إرضاء اآلخرين إىل هجر إبداعاته األصلية "
سبة لقدرته فتنغلق عند هذه النقطة قدرته على تطوير ملكات التخيل لديه، وكذل  األمر بالن.  . . وتعبريه الذايت

إهنا مرحلة حامسة مل يتجاوزها . على التفكري األصيل وعلى خلق ارتباط بينه وبني بيئته من خالل املشاعر الشخصية
 ."  الكثري من البالغني

 
 

 موهبتهم الفطرية؟ األطفال لماذا يفقد
 

 :عاشرة من العمر هو أنالسبب العلمي الذي ي عزى إليه تراجع القدرات الفنية اإلبداعية لدى األطفال بعد ال
  

اجلزء األيسر من الدماو يعاجل العمليات املنطقية مثل األرقام واللغة، بينما يتكفل اجلزء األمين منه بالعمليات الـيت "
والعمليــات الــيت تتعلــق بــاجلزء األيســر تصــب  حبلــول اخلامســة أو السادســة مــن العمــر حمــط . تــرتبط بــاإلدراك واخللــق

بينمـا ي همـل اجلانـب األميـن املفيـد لتطـوير . طوير مدارك األطفال الصغار عندما يدخلون املدرسةلت[ املربني]اهتمام 
واجلانب األيسر من الدماو الذي ال يفيد يف الرسم تكون له السيادة التامة حبلول العام العاشر، . الرسم إىل حد ما

العمـر التعامـل مـع منظومـة للرسـم يـتحكم رـا وبذل  فإنه يتحتم على األطفال يف هذا . . كبت اجلانب األمين في  
وإل تكـــون الرمـــوز الـــيت كوَّهنـــا األطفـــال لرســـم العيـــون والبيـــوت . اجلانـــب األيســـر مـــن الـــدماو  املعـــين مبَْنَطَقـــِة األمـــور

واألشجار جزءا  من العناصر اليت ترد يف رسومهم، فإن نفس الرموز ترد جمددا يف رسومهم دون تطوير يواكب تغري 
وبذل  فإن الطبيعة الكابتة . فاجلزء األيسر من الدماو ال يأبه مبا يراه بقدر ما يأبه مبا يتذكره. ضيع اليت يرمسوهنااملوا
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للدماو األيسر قد جتعل املراهقني يتساءلون عن سبب الشبه بني رسومهم يف هذه املرحلة وتل  اليت رمسوها عندما  
ت اخلاصـة الـيت خيـتص رـا اجلانـب األميـن مـن الـدماو قابلـة للتطـوير، ولكـن تلـ  القـدرا. . . كانوا يف سّن الثامنة 

 007."والفنان القابع يف أعماقنا مجيعا باإلمكان انتشاله
 

كيـف ميكـن إنقـال الفنـان الـذي يقبـع يف أعمـاق طفـل يف العاشـرة؟ وقـد يـتلخص اجلـواب يف البـدء : وحيق لنا أن نتسـاءل هنـا
ا ، وتكثيـف احملفـزات الـيت قـد تسـاعد علـى تطـوير اجلانـب األميـن مـن الـدماو، ال اجلانـب بتعلـيم األطفـال الرسـم تعليمـا  ممنهجـ

فبعــد أن كــان تعلــيم الرســم مــن احملظــورات الــيت تتــدخل يف فطــرة الطفــل الفنيــة .  األيســر منــه فقــط، لتحقيــق نــوع مــن التــوازن
. الفنــان يف داخــل الطفــل بعــد تلــ  الســنّ وتفســدها قبــل ســن العاشــرة، فإنــه بــات مــن الضــرورات الــيت قــد حتــول دون خســارة 

يوفر هلم وسيلة للتعبري عن النفس، وأداة تشغلهم عندما يشعرون بامللل، وطريقة إليصال "فالرسم ضروري جدا لألطفال ألنه 
 001."أفكارهم إىل اآلخرين، ومصدرا للمتعة والثقة بالنفس

 
. لتفكري باجلانب األميـن مـن الـدماو، ويبـدأون بإنتـاج رسـوم أدقّ ويبدو أن بع  األطفال ميتلكون القدرة على االنتقال إىل ا"

ولكـن ال جيـب تـرك أمـر تطـوير اجلانـب األميـن مـن الـدماو  001."وحيفزهم إجنازهم لقـدر مـن الواقعيـة يف رسـومهم علـى املتابعـة
فهناك . اجلانب األيسر فقطللصدفة، ألن التعليم املدرسي يساعد على تطوير  021"واحلساسية اللونية"املعين بالقدرات الفنية 

طرق منهجية توصلت إليها الباحثة بييت إدواردز لتطوير اجلانـب األميـن مـن الـدماو وحتفيـزه لتمكـني الفنـانني مـن التواصـل مـع 
وقـد أثبتـت الطـرق الـيت توصـلت إليهـا كفايتهـا حبسـب . قدراهتم اإلبداعية الكامنة يف اجلانب األمين من الدماو بشكل إرادي

 020:وأخلص بعضها فيما يلي. ع  الفنانني، ومنهم الفنانة تانيا بروفنز اليت شرحت هذه الطرقإدعاء ب
 

رسم احلدود اخلارجية فقط ملوضوع الرسم دون النظر إىل ورقة الرسم أثناء حتري  اليد، وتركيـز النظـر علـى املوضـوع  -0
تسـجل كـل تغـري وكـل حافـة تقـع عليهـا  تتحرك العـني لتلـتقط أطرافـه بـبطء حركـة تتـزامن مـع حركـة اليـد الـيت.  فقط
فاجلانب األيسر من الدماو ال خيص ص للتفاصيل الدقيقة ألطراف األشياء زمنا طويال مما جيعل هذا النشاط . العني

 .ويف هذا التمرين ال هتم جودة الرسم النهائي ومدى تطابقه مع األصل. البطيء يتحول إىل اجلانب األمين منه

أي النظر إىل الفراو الذي يلّف املوضوع املرسوم بدال من النظر إىل املوضـوع نفسـه، ورسـم لاك رسم الفراو السليب  -2
فلكـل شـكل إجيـايب شـكل سـليب يقابلـه، . الفراو، كأن يدرس الفنان الفراو بني يد الفنجان والفنجان نفسـه ويرمسـه

 .ومها يشكركان يف نفس احلافة
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وردت أيضا يف كتاب الباحثة إدواردز لتحفيز الرؤيـة والرسـم بقيـادة اجلانـب  ويتحدث النحات وينفيلد روس عن تقنية أخرى
( اجلانب املهتم مبَْنَطَقِة األمور)إل يصعب على اجلانب األيسر من الدماو "وهي تقنية رسم صورة مقلوبة، . األمين من الدماو

ا ، فـال يسـتطيع اجلانــب األيسـر مـن الــدماو أن أن يسـتوعب تفاصـيل صـورة مقلوبــة ألهنـا ال تتطـابق مــع الصـور املتعلَّمـة مســبق
ويصــب  املــرء قــادرا علــى رســم مــا يــراه بــدال مــن الوقــوع حتــت ســطوة . يتعامــل معهــا ممــا يســم  للجانــب األميــن منــه بالتــدخل

 022" اجلانب األيسر من الدماو الذي حياول تفسري ما ي رى باستخدام خمزونه من األفكار والرموز
  

اليت أرى أهنا تدفع األطفال حنو هجر فنهم عند مواجهتهم للمحبطات الطبيعية املتعلقة بسيطرة اجلزء ومن األسباب األخرى 
األيسر من الدماو على تفكريهم يف هذه املرحلة عدم إدراكهم ألمهية الفن يف احلياة بشكل عام، وحمدودية ثقافتهم الفنية، 

وهم ليسوا ملومني يف لل  يف هذه السّن، بل يقع اللوم على البيئة  .مما جيعلهم ال يدركون أهنم إمنا يتخلون عن شيء عظيم
إل قد يكون األبوان جاهلني أو من املؤيدين للتفكري التحرميي الذي بات يرتبط بالفن، والذي عادة ما يصدر عن . احمليطة

انب النبيل يف الفن، وال يدركون أن أناس ال يرون إال اجلوانب السلبية فيه ألهنم هم أنفسهم مل يتسنَّ هلم االطالع على اجل
الفن قد ارتبط ع ر تاريخ البشرية كله بالدين، وأنه وسيلة لاتية للتطهر واخلالص والعلو عما هو أرضي، أي أنه يساعد 

وقد ارتبط الفن األصيل دوما، بعكس الفن اهلابط، . إن هو شاء لل " املبدع األول"اإلنسان على التوازن والتقرب إىل 
ولكن الفن اهلابط يتفشى بسهولة أك ر ويغي ب الفن األصيل، وجيب أاّل يكون لل  م ررا  ألن نلعن . ارة والقيم العلياباحلض

فاإلنسان منذ وجد على سط  البسيطة كان جيد نفسه يف التشكيل ويف اللحن ويف احلرف، أي كانت وسائله . الفنون مجيعا
 .كيلي واملوسيقى واللغة، ورا كان يرنو إىل السماءهي الفن التش( بعد الصيد)للتطور والبقاء 

 
ويزداد القلق الداخلي لدى األطفال يف هذه املرحلة مع اقكرارم من سّن املراهقة وما يرافقه من هواجس مرتبطة باجلسد 

القدرة على احلديث وهذه أمور جتعلهم يفكرون يف عوامل الكبار، ولكنهم ال جيدون يف أنفسهم دائما اجلرأة أو حىت . والبلوو
وبالتايل فإهنم يكبحون تعبريهم الفين املتعلق راجسهم األول واألهم يف هذه املرحلة، وال يسمحون لكل ما . عنها صراحة

يفكرون به بالتسرُّب إىل رسومهم بسهولة كما كانوا يفعلون عندما كانت رسومهم مرآة ساطعة تعكس مكنونات الوعي 
 :جاردنر لعزوف األطفال عن الرسم يف هذه املرحلة إل قال. وتقتبس كاثي مالكيودي تعليل هـ.  والالوعي دون علم منهم

 

قد يستنتج األطفال ببساطة أنه مل يعد بإمكاهنم التقاط مشاعرهم عن طريق الرسم أو أن الرسم مل يعد وسيلة "
ذين كان مسار تطورهم وعرا  بشكل غري ويتوقع على األغلب أن يلجأ األطفال ال. . . مناسبة ملواجهة املرء ملشاعره 

معتاد بسبب مشاكل شخصية أو عائلية أو صعوبات فكرية أو اجتماعية واجهوها إىل الرسم التعبريي، أي أهنم ال 
 [." وتبعدهم عن الرسم]يرضخون للضغوط األخرى اليت تؤثر على األطفال اآلخرين 
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لسبب احلقيقي لعزوف األطفال عن الرسم اكتشافهم وسائل ولكن جاردنر، حبسب مالكيودي أيضا، يرج  أن يكون ا
أخرى للتعبري وال سيما اللغة اليت تعمل املدارس على تطويرها، واليت تعد الوسيلة األمثل للتواصل مع األصدقاء الذين تزداد 

 022.أمهيتهم يف هذه املرحلة
 
وأجهزة احلاسوب يغين لاكرهتم  والفيديو والتلفزيون اهلائل من الصور الذي يتعرض له أطفالنا من خالل اجملالت الكمَّ إن 

وميحو الصبغة ، في غين مواضيعهم من ناحية، لكنه يقيد احلّس التلقائي أيضا   يتدخل يف إبداعهم الفين لكنهالبصرية وثقافتهم، 
الفتيات بقيم  نما تتشوَّه براءةبيألهان األوالد مبفاهيم السرعة والقوة،  إل متتلئ. لدى األطفال من ناحية أخرىالفنية الفردية 

التمس  باجلمال الفطري احلقيقي لألشياء،  على األطفال يضعف قدرةوهذا كله  ."باريب"الـ صورة اجلمال الشكلي املرتبط ب
األطفال يك رون "يقول غوْم ِرك إن  .االستسالم لقيم اجلمال االستهالكي الذي يرتبط باجلسد والقوة والسرعةيدفعهم حنو و 
كما . عاملنا الذي أصب  فيه للصورة وظائف متعددة األوجه كالتصوير والتوضي  والتزيني وإثارة املشاعر والتعبري عنها يف

وتعكس الصور اليت يرمسوهنا هذه اخل رة بطرق كثرية قد ال حييط را  .يعرف أطفالنا كتب الصور واجملالت والسينما والتلفزيون
أن فنَّ أطفال هذا العصر بات من أبعد األمثلة عن النقاء من وجهة "غوم رك خيلص إىل ولذل  فإن ." علماء نفس األطفال

 022".نظر وظيفية
 

ومن احملالير األخرى اليت قد تعيق التطور الفين لدى األطفال منذ املرحلة السابقة اكتشافهم لسهولة رسم بع  الشخصيات 
رها بسهولة، وتصب  بديال عن رسم الشخوص احلقيقيني الذين يتطلب الكرتونية أو النمطية كما لكر آنفا ، إل يبدأون بتكرا

 .رمسهم دقة أك ر ومهارة حقيقية ال مفتعلة
 

، اآلخررمسها من بعضهن  بعض هن يف تشويه رسومهن بالقلوب والنجوم اليت يتعلم الصغرياتالفتيات من  كثري وتتورط
جمددا يف هذه األطفال قد يلجأ كما . يتطلب جهدا نفسيا أك ر ويصب  تكرارها وتلوينها بديال عن التعبري الذايت الذي

 وجيب عدم تشجيع األطفال على لل  ألنه يعيق. إلخفاء عجزهم عن الرسم شف هاتلوين الرسوم اجلاهزة أو  املرحلة إىل
 .الفين احلقيقي همتطور 

 
 

 : وشطحاته الفن اتحماية األطفال بعد سن العاشرة من الضياع في تهويم
 
الكبت والغل أن يكون فنانا يف يومنا  حىت اجلرأة والصفاقة أو أو ت بإمكان أي شخص ميتل  قدرا كافيا من مجوح اخليالبا
ومـا عليـه سـوى أن يطلـق العنـان خليالـه أو أن يصـب جـام غضـبه علـى مـا يتيسـر لـه مـن مـواد وأشـياء وألـوان ليسـتعرض . هذا
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من ضابط أو معيـار لقيـاس مثة ما عاد ف .ال بد أن ينتج شيئا ما يف كل احلاالتو  .قدراته يف تركيبها أو خلطها أو اللعب را
ال بــد مــن التعــب بعــد ســن العاشــرة أســوة و  .جيــب أن حنمــي أطفالنــا مــن تــأثري هــؤالءو . للــ  الشــيء ســوى التهــومي الفلســفي

فاملغـامر الـذي يلـج البحـار  .ملتطرفـةوال بـد مـن تعلـم أصـول الرسـم األكـادميي قبـل خـوض املغـامرات الفنيـة ا .بالفنانني الكبـار
كثري مـن اجلثـث اهلامـدة الـيت   يف عصرناوقد طفت يف حبر الفن . دون إتقان السباحة قد يغرق ليطفو سريعا جثة هامدة فقط

يبـدو أن الفـن بـات أداة للقفـز العـايل فـوق حـدود و . حـىت ملتقنيهـا مليئـة باملثبطـاتفيـه وجعلـت السـباحة  ،لوثت البحر نفسه
فهـو مل يعـد يقـف عنـد حـد، وال يكـب   .مكن، وللتصاحل مع املستحيل، وال سيما الفن التشكيلي يف عصر ما بعد احلداثةامل

كما لو أن كل شيء ممكن يف عامل الفن، أو أن كل شيء يصل  مادة للفن، أو أن مثة ما هو فين يف كل وغدا  . مجاحه كاب 
د على اإلدهاش السريع كافية إلرضاء الذائقة العامة العليلة من شـدة األميـة شيء، وباتت  الشطحات الفنية اآلنية اليت تعتم

دا عــن االهتمــام يــوتلفــت هــذه الشــطحات نظــر األطفــال وجيــدون أهنــا حتــاكي حــبهم للعــب والعبــث، وقــد تشــدهم بع. الفنيــة
 .بتعلم الرسم تعلما  منهجيا  صحيحا  

 
. ل مـا هـو إنسـاين بشـكل مجيـل فنيـا حبيـث يـروق للعـني والـذهن معـاكانت تصر الفنون البصرية قدميا  على وجـوب تصـوير كـ

لكــن يبــدو أن األزمــة الــيت وقــع فيهــا فــن مــا بعــد احلداثــة الــذي مل يعــد يأبــه بــالقيم اجلماليــة مبفهومهــا الفلســفي والفــين القــدمي 
ال ! عاء تصوير مجالية ما هو إنساينّ جعلته حياول إقناعنا إن دخيلة اإلنسان قبيحة، وإن الفن مل يعد معنيا بالتسكر عليها باد

ميكــن أن يكــون ملثــل هــذه الــرؤى أي تــأثري إجيــايب علــى األطفــال، بــل إهنــا تشوشــهم فقــط، وتضــاعف حــاجتهم إىل التوجيــه 
 .والتثقيف للتمكن من التواصل مع القيم األخالقية واجلمالية احلقيقية اليت اعتاد الفن أن يناف  عنها ع ر التاريخ

 
 ندفع أطفالنا حنو حماكاة شـطحات الفـن وهتومياتـه حـىت لـو كانـت تـروق لنـا لسـبب أو آلخـر، فمـن حقهـم اختـال وجيب أن ال

مهما تأخر أو بعدما ينضجون فنيا  لتكون " سن الرشد"قراراهتم الفنية، سواء أكانت متطرفة أو حمافظة، وحدهم بعد بلوغهم 
 احلقيقي رحلة طويلة جدا وجيب أن ال حناول اختصارها ألطفالنا، فكل فرحلة النضج الفين. خياراهتم حرة وواعية دون إكراه

 . فناين القرن العشرين الكبار الذين اللوا إىل التجريد مل يبدأوا به بل انتهوا إليه
 

لـى ولكن ما العمل إزاء كل املثبطات اليت يتعرض هلا األطفـال يف سـن العاشـرة؟ إن املثبطـات الداخليـة جتعلهـم غـري قـادرين ع
واملثبطات اخلارجية بتأثري الفن اهلابط والفن االستهالكي والفـن اجلـام  الـذي ال ضـابط . التواصل مع فنهم الفطري كالسابق

لتواصـل مـع الفـن احلقيقـي الـذي يتطلـب ولـوج عواملـه بثقـة جهـدا كبـريا، ال سـيما يف أجـواء تـروج يف اله قد تقتل رغبـة الطفـل 
لذا يتوقع من األسرة واملؤسسات التعليمية أن تبذل جهدا أكـ ر إلنقـال األطفـال وفـنهم مـن  .للفن السريع وتتي  بدائل سهلة

وتـوفري مثـل هـذه احملفـزات لـيس . وال بّد من توفري احملفزات لدفع األطفال بعد العاشرة حنو تطوير قدرات فنية أصـيلة. الضياع
. علـيم األطفـال الرسـم تعليمـا ممنهجـاذا السياق هـو البـدء بتوأهم حمفز يف ه. باألمر السهل إل يتطلب متابعة حثيثة وممنهجة

 :بع  األمثلة( 302 – 300)وميكن البدء بتمارين بسيطة حول مزج األلوان والتظليل والتجسيم، وتقدم األشكال 
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 سنوات 01 –هديل  (:612)الشكل    سنوات 01 –هديل (: 611)الشكل 

  

       
 أشهر 2سنة و  00 –خالد  (: 614)الشكل            سنوات 01 –هديل (: 613)الشكل                          

 
ومن احملفزات اهلامة األخرى توفري الثقافة الفنية لألطفال من خالل الكتب وأشرطة الفيديو اليت تعلمهم تقنيات الرسم 

ل يف زيارات دورية إىل املتاحف واملعارض، وإىل كما ميكن أخذ األطفا. األساسية، وتعرفهم بالفنانني العامليني وأعماهلم
أكادمييات الفنون بشكل خاص لرؤية طالب الفن وهم يرمسون، ألن من شأن لل  أن حيفز األطفال املهتمني بالفن أميا 

 .وقد يساعد توفري  األدوات الفنية اجليدة على احلصول على نتائج مرضية ومشجعة. حتفيز
 

* 
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 األطفاليل النفسي لرسوم التحل: الفصل الثالث
 

وإل يتدفق فن األطفال مباشرة من القلب والالوعي  025."إن العمل الفين الذي مل يبدأ بالعاطفة ليس فنا  "يقول بول سيزان 
حلالة النفسية لتشخيص امداخل إلجياد للحفر حتته  اهتصدمنا مبحاوالت هتناولاليت تالكم األك ر من الدراسات إىل الورق، فإن 

معظم رسوم األطفال اليت ترد يف كتب لذا فإن . التأمليستحق  افني ا  نتاجبدال من أن تتذوق رسومهم بصفتها فال لألط
هؤالء الدارسني غري مجيلة ألهنم يتلذلون يف التقاط الرسوم الشالة اليت ختدم قراءاهتم النفسية، مما جيعلهم غري آرني بالقيم 

. تكون مؤشرا على املستوى العقلي واملعريف لألطفال، وبقدر ارتباطها باحلالة النفسية للطفلاجلمالية والفنية فيها إال بقدر ما 
مييلون إىل االكتئاب أو بأهنم قد تعرضوا لإلساءة أو  بأهنمالتقاط مؤشرات يف فن األطفال تنذر  احملللون النفسيونحياول إل 

تعكس حالتهم رموز عميقة بوم األطفال البسيطة حمملة هناك إمجاع بني الدارسني على أن رسو . التحرش وما إىل لل 
وسيلة  قد يكون ويعكرفون بأن الفن .ال يتفقون على ما ميكنهم قراءته منها لكنهم ،من اخلطأ إغفاهلاالنفسية، ويكون 

ليها هربا ويلول إ ،أيضا وسيلة ممتازة للهروب إىل عوامل متخيلة يتخفى را الطفل ولكنه ،لكشف مكنونات النفس وفضحها
فقد يرسم الطفل املضطهد العامل الوردي والبيت اهلادئ املليء باأللعاب . ورمبا خوفا من استحضار خماوفه عندما يهم بالرسم

األحكام السريعة  طالقيعين أن إ وهذا. اليت حيلم را بدال من رسم الواقع الكئيب أو العنيف الذي يعيش فيه ويعاين منه
 .يف غاية اخلطورةعلى رسوم األطفال أمر 

 
، ألن كشف منها أو راغبا يف اهلروب عن خماوفه الفن وسيلة لالستشفاء سواء أكان الفنان قادرا على الكشف غري أن

اهلروب منها إىل عوامل متخيلة  أنجتاوزها، يف حني السيطرة عليها رمزيا ورمبا املشكلة فنيا يساعد الطفل على اإلمساك را و 
ولذل  فإننا كلما أحتنا ألطفالنا جماال . املؤقت الصنوع من اخلم االنزالق إىل االكتئاب والبحث عن يساعد الطفل على عد
 ملموس ألن اللغة وسيلة يعجز الطفل على حنوٍ هم على السيطرة على كوابيسهم وتأكيد أحالمهم ناأك ر للرسم ساعد

على النمو النفسي بذل  ونساعدهم . احدة أحيانا  ما دفعة و  رسمٍ ب يتمكن من قولهعن إيصال ما قد  بواسطتها الصغري
ويكون مفيدا  دائما  أن نطلب من أطفالنا أن حيكوا . املكبوتات مراكمةبدال من عن النفس املتوازن من خالل التعبري املستمر 

 ،سومه من خطوطرى ما يراه هو يف ر نا نألن الطفل يفكرض أن" ما هذا؟: "لنا عن رسومهم بدال من توجيه السؤال التقليدي
من يف داخل البيت املرسوم، أو إىل أين سيذهب الطفل الراكب يف السيارة  نا مثال  راه بان حيكي لنفيضيف يف حديثه ما ال 

عليه ألن  أكثرلألهل عن شواغل الطفل الداخلية، فتقررم منه، وتعرفهم حتكي تكون هذه القصص مفاتي  قد و . أو القارب
فاألطفال أحرص من الكبار على كبت خماوفهم وإخفائها، ال سيما إن كان  .عن خماوفه أبدا الطفل ال يبادر باحلديث
 .األهل أنفسهم هم مصدرها

 
إن األطفال القلقني الذين ال يشعرون باألمان مييلون إىل رسم أشخاص صغار احلجم حيتلون خبجل جزءا "ويقول الدارسون 

لذين يشعر باألمان واملتكيف مع احمليط بشكل جيد فإنه سريسم يف املقابل أما الطفل ا. صغريا فقط من املساحة املتاحة
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، حبيث يعكس حجم  الشخص املرسوم وطريقة  وضعه السريعة واملريبة على الصفحة حبرية وعفوية تع ران عن الفرح الطليق
 :وتقول الباحثة مالكيودي .023"عدم رزوح الطفل حتت ضغوطات التوتر املثبط

 
ظات الدارسني تشري إىل أن الرسوم املبالغ يف صغرها، والضغط اخلفيف غري الطبيعي على أقالم معظم مالح إن"

نتائج الدراسات غري  أنوعلى الرغم من  .... الرسم، وغياب التفاصيل من الرسومات من الدالئل على االكتئاب
إىل االبتعاد عن ثلث الورقة فقط، و تشري إىل أن هناك ميال لدى األطفال املكتئبني إىل استخدام  أهناحامسة إال 
واألشكال اهلندسية، وإدخال  027لتظليلمن اأك ر  وإىل اللجوء إىل قدرٍ ، اليت متيز الشخصية عن غريها عادة األلوان

 021".احليوانات يف الرسوم بدال من الناس
 

املواضيع اليت يرمسها األطفال غري  على اعتبار املطر والغيوم الرعدية السوداء من 021ويصر دارسون كثريون ومن بينهم دي ليو
مولع باملطر وينتظر ( 303)و ( 305)فخالد الذي رسم الرمسني يف الشكلني . وأجد أن تعميم لل  فيه تضليل. السعداء

العواصف الرعدية وخيرج إىل الشارع ليتبلل باملطر ولرياقب الرعد ألنه يعيش يف دولة قطر اليت تقل فيها مظاهر الشتاء 
 . ، فيجدها مدهشة ويتخيلها يف رسومهاحلقيقي

 

         
 أشهر 5سنوات و  1 –الد خ(: 616)الشكل   أشهر 2سنوات و  5 –خالد  (: 615)الشكل  
 

، وورودا  وقوس قزح (وهي من رموز احلزن)الذي يتضمن غيوما  سوداء ومطرا  ( 307)ورمست هديل الرسم الوارد يف الشكل 
ا يعين أن احلكم على احلالة النفسية للطفل من خالل وصفة الرموز اجلاهزة قد يكون أمرا مضلال ، مم(وهي من رموز الفرح)

 .إن مل تؤخد مؤشرات أخرى بعني االعتبار أيضا  
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 سنوات 5 –هديل (: 617)الشكل 

 
بدوار  فبع  األطفال يشعرون. فقد يعكس خوفا من غرق املراكب يف العواصف البحرية( 301)أما الرسم يف الشكل 

وقد يقرأ علماء النفس يف مثل هذا الرسم أكثر مما يقرأه الناس العاديون، ولكن قراءاهتم حتتاج . البحر، وهو شعور خييفهم
 :إىل تدعيم بأدلة أخرى، ال سيما تكرار منط معني من الرسوم لدى طفل حمدد

 

             
 أشهر 5سنوات و 2 –خالد (: 618)الشكل 

 
أن الرموز اليت ميكن قراءهتا من رسوم األطفال كثريا ما تكون مضللة وال تصل  للتعميم، وجيب دراستها  ويعكرف الدارسون

الذين يرمسون يف جمموعات يف استفزاز بعضهم من خالل املزاح  لفقد ينهم  األطفا. ضمن الظرف الذي أ نتجت فيه
، لذل  فإن استخالص نتائج عن سلوك األطفال، بالرسوم البذيئة، فينعكس اجلو العام على رسومهم يف تل  اللحظة

ودرجة عدوانيتهم، ونوع اهتماماهتم الدفينة من تل  الرسوم سيكون فيه الكثري من االعتباطية، إل يصعب على الدارسني 
 إلنتاج رموز مقلقة ال توجد يف رسومهم عندما يرمسون يف ظروف لالسيطرة على املتغريات والظروف اليت استفزت األطفا

 .طبيعية وحمايدة
 

ويستخدم دي ليو الرسم األفضل لدى . ويصر الباحثون على ربط قدرة األطفال على رسم األشخاص مبستوى لكائهم
وهو )إن بع  األطفال قد رمسوا أحد األبوين "الطفل للحكم على لكائه، إل يقول معلقا على إحدى جتاربه مع األطفال 
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وقد اعت  ر أن الرسم األفضل بني االثنني يف هذه . أكثر تفصيال ووضوحا من اآلخر رمسا  ( يف العادة الشخص املفضل لديهم
ويؤكد هذا القول املبدأ الذي تستند إليه هذه الدراسة يف  021".احلالة هو الذي يع ر بشكل أدق عن مستوى لكاء الطفل

. على أفضل نتاجهم يف حتديد أفق كل مرحلة تتبع مراحل التطور الفين لدى األطفال املثابرين على الرسم، أال وهو االعتماد
وليست جودة رسوم األطفال من املؤشرات الدقيقة على الذكاء بشكل عام، رغم أن افتقارها لسمات أساسية متيز رسوم 
ما األطفال يف مرحلة معينة قد يكون مؤشرا على النقص املعريف، كأن يلون طفل يف العاشرة الوجوه باللون األزرق أو األمحر ك

 . يفعل األطفال قبل السادسة من العمر

الرسم لدى األطفال اخلجولني والقلقني بشرط أن ال يكون قلقهم قد وصل حدا َمَرضيا يثبط التعبري الفين تزداد احلاجة إىل 
لتعبري وهم بذل  يشكركون مع الكبار يف اإلحساس باحلاجة إىل التعبري الفين لتحقيق نوع من التوازن الداخلي، ول. لديهم

من املتع  يا  كان عامل الطفل خال  إلاف. عن أنفسهم عندما ال يكون الكالم عن مكنونات النفس مرحيا  أو كافيا  أو حىت ممكنا  
عما حوله، فكرى  أثناءهاالكئيب ليستمتع بعملية اخللق الفين اليت ينفصل  هفإن ممارسة الرسم وسيلة فعالة النتزاعه من عامل

من املفيد لذل  فإنه . يف نظرة بعيدة موجهة إىل الداخل عندما ينهم  يف الرسم ناسيا كل ما حييط به عيين الطفل غارقتني
عند الشديد يرسم رغم أن احلزن  األعزاء على قلبه أنخرج من املستشفى أو فقد أحد  أوأن نتي  لطفل تعرض لأللى 
كاحلزن الناجم عن فقدان   فال جيدون أي عزاء فيه ،فيطغى على ولعهم الفطري بالرسم ،الصغار قد يستنزف كل طاقتهم

 .أحد األبوين

إل . ة املوت وحماولة فهم وجود اخلالقيتزامن منو الطفل الفين وحبثه عن وسائل للتعبري عن الذات مع بدء تعامله مع فكر و 
. باملوت احملتم يف يوم ما اهلل قد حكم عليه قبل أنيراه، وجيب أن يؤمن به دون أن يب اهلل و حيب أن تعلم الطفل أنه جيي

رجل يتعلق بغصن يتدىل إىل هوة عميقة لينجو من وحش مفكرس يف  عنخرافة شرقية "وهذا القلق الوجودي تع ر عنه 
الغصن، وبينما هو معلق هكذا ينتظر املوت، يالحظ بع  اجلرلان قرض تاألعلى، ومن وحش آخر يف األسفل، بينما 

ن، فيمد لسانه إليها ويلعقها، وهذا هو اإلنسان، الذي يتعلق بني احتمايل املوت قطرات من العسل على أوراق الغص
فإهنا تسرع بالنهاية، إال أن هذا اإلنسان  –اجلرلان  –العرضي العنيف، واملوت الطبيعي الذي ال ميكن جتنبه، أما األمراض 

الذي يقول إن الالمنتمي عليل، ألنه ال يشتهي هذا هو اإلنسان .. يأكل، ويضح  من املمثلني اهلزليني يف السينما يظلُّ 
والطفل الذي يصل إىل مرحلة عدم اشتهاء العسل أو العزوف عن الرسم يكون قد فقد لاك اإلحساس  .020!"العسل

قد يكون اخلوف من املوت واألشباح و . باالنتماء الذي يستمد منه الناس العاديون إحساسهم باألمان حىت لو كان خادعا  
قد يوسع اهلوة بني الطفل فإنه عندما يتجاوز اخلوف حدوده الطبيعية  لكناألمور اليت تدفع األطفال حنو الفن،  واآلخر من

 . وفنه، ويفقده الدهشة والرغبة يف لعق العسل أو االنغماس يف اللعب والفن
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بصفتهم هم ملواجهة احلياة إمنا نعدُّ أطفالنا املمارسات الصحيحة من وجهة نظر الكبار أننا  نصّر على تعليمنعتقد أننا عندما 
لكننا ال ندرك أننا يف خضم لل  التصحي  الدائم لكل نأمة تصدر عن أطفالنا إمنا نقتل  .مهذبني ومنضبطني ا  أفراد

 اهلل الذين يتحقق رضاباالعتقاد أن اهلدف من احلياة هو إرضاء الكبار  فيأخذون. تلقائيتهم اليت يأيت فنهم الفطري من أتوهنا
يتوهم الطفل أن النجاة من خماوفه اليت تكرتب على  وهكذا .ف رضاهم فقط ينجون من العذاب األزيل بعد املوت بإرضائهم،
 .كون عن طريق اخلنوع للكبارتفكرة املوت 

 
 الطفل الذي يتوقف فجأة عن الرسم أو الذي يبدي توترا شديدا عندما يهم بالرسم فيلجأ إىل التخريب يكون منطفئا منو 

ويكون من الصعب . أو حىت إدراكها أو خوفه وإن مل يكن قادرا على مواجهة مصادر كآبته أو خائفا، الداخل أو مكتئبا
إرغامه على الرسم رغم أنه لو ألعن قليال لذل  الوازع الفين الفطري يف داخله وهو يف تل  احلالة النفسية لتحدثت رسومه 

: الذي علقت عليه أم الطفل علي بذكاء بقوهلا( 301)رسم املبني يف الشكل وال. وألمكن التعامل معه عن لاك املثبط
يؤرخ على ما يبدو لكسر احلاجز بني الطفل والرسم، إل يصور البيت وقد غادره شيء غام  أبرزه " أخريا أصب  علي فنانا  "

 .وحده باللون األمحر دون سواه يف رمسه غري امللون
 

 
 واتسن 2 –( 0)علي (: 619)الشكل 

 
أنه جيب أن يقلد رسوم مثال فيعتقد الطفل األصغر . تأثريا  سلبيا  على بع  األطفال يكون لرسوم األطفال اآلخرينوكثريا ما 

ن طفلها الثاين غري إ األمهاتقالت يل إحدى . َمثَله األعلى يف احلياةفنانا حقيقيا يف عينيه و  ه األك ر الذي يعت ريأخ
عتقد فأأنا أما . ويتجاوز الورقة سريعا ليخربش على الطاولة واجلدران! هو ال يرسم إال خرابيشموهوب مثل طفلها األول، ف

فهو يعرف أن األّم معجبة برسومات األخ . أن طفلها الثاين قد يكون موهوبا  مثل طفلها األول لو مل يكن أخوه موجودا  
وإعجارا دون منافسني  األم ىت حيصل على كامل حبوهو غري قادر على مضاهاهتا أو إزاحة أخيه من الطريق ح، األك ر

ومعاقبته ألمه إلعجارا برسوم شخص  ،بارعني، لذل  فهو يتوارى خلف اخلرابيش اليت ال تعكس إال مترده على أخيه األك ر
 .أيضا   تعاستهتعكس ورمبا  ،آخر



219 

 

 
 

 :جرة متوحشة تنمو يف وسط البيت وتكسرهرمسها خالد بعد كابوس كان يراوده عن ش( 321)والشجرة امللتوية يف الشكل 
 

 
 أشهر 2سنوات و  7 –خالد (: 620)الشكل 

 
رمسها بعد مغادرة زائرة أخطأت حبق رسومه عن غري قصد، إل مل تع ر عن استحساهنا ( 320)ومسكة القرش يف الشكل 

هنم  يف الرسم مباشرة بعد مغادرهتا، وا. فكرة من الزمنللرسومه كما يتوقع الطفل من شخص حيبه كثريا ، فتمنع عن الرسم 
 :وكانت هذه السمكة املتوحشة أول شيء رمسه

 

 
 سنوات ونصف  2 –خالد (: 621)الشكل 

فقد رمسها خالد إثر عودته من املستشفى وتعرضه لتجربة مؤملة هناك، وهي الشجرة ( 322)أما الشجرة السوداء يف الشكل 
قد : "تقول مالكيودي. اءها من الداخل باللون األصفر، وقد وجدت لل  مطمئنا  السوداء الوحيدة اليت رمسها، ولكنه أض

قد يشعرون أهنم جم رون على التعبري عن أنفسهم من خالل الرسم مباشرة بعد تعرضهم لتجربة  ال بليتمىن بع  األطفال 
 022."صادمة هلم
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 أشهر 3سنوات و 2 –خالد (: 622)الشكل 

 :رمسها خالد أثناء معاناته من ارتفاع يف احلرارة( 322)والشجرة اجلرداء يف الشكل 

 
 سنوات وشهر 1 –خالد (: 623)الشكل 

 :رمسته هديل أثناء معاناهتا من مغص يف املعدة( 322)والشكل الغام  يف الشكل 

 
 أشهر 01سنوات و  2 –هديل (: 624)الشكل 
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قابل للضبط كانت تالحظ من سلوكه أنه يشعر بأنه وحدثتين إحدى املشرفات يف مدرسة لألطفال عن طفل مشاغب وغري 
فطلبْت االطالع على رسومه . مستهدف من اآلخرين، وكانت تعرف حبكم وظيفتها أن هناك مشاكل يف بيته بني أمه وأبيه

ورسم أيضا صورة امرأة وقد انغرس . لتجد أنه يرسم األشياء مقلوبة رأسا على عقب، فالكراسي تتدىل من السقف مثال
ويبدو يل أن مثل هذه الرسوم ال تع ر عن عدوانية الطفل بقدر ما تع ر عن إحساسه باالضطهاد وعدم . ف يف صدرهاسي

االستقرار، وال ش  أن رسومه جديرة بالدراسة من قبل حملل نفساين متخصص ملساعدته على التعامل مع قلقه الداخلي 
 . العميق والتخلص من الشعور باالضطهاد

 :دية والهندسيةالرسوم التجري

من صنيع الصدفة ومن نتاج رغبة هديل الطفولية ( 323)و ( 325)غري املفرحة يف الشكلني  ةلرمبا كانت األشكال التجريدي
لكن رغم لل  التفسري فقد غرست هذه الرسوم يف نفسي القلق، . يف استخدام أقالم الكبار السوداء اليت وقعت بني يديها

ائم للتجريد لديها، واضطررت يف مرحلة ما لرسم الدوائر اجلاهزة هلا حلثها على رسم الوجوه مرة وتساءلت عن هذا امليل الد
وتقول  .وقد فعلْت لل  بكل سهولة ودون مقاومة، وباتت تتنقل بني أساليبها املختلفة يف الرسم بكل سهولة وفرح. أخرى

هدفها التزيني فقط دون االلتفات إىل املعىن تظهر  إن الرغبة يف عمل التصاميم وخلق تأثريات"الباحثة كلري جولومب 
 022." بالتزامن مع القدرة على متثيل األشياء

 

               
 أشهر 2سنوات و  2 –هديل (: 626)الشكل سنوات وشهران          2 –هديل  (: 625)الشكل  

 
ئي أن له حمموال  نفسّيا ، وما يؤكد لل  هو أن فيجمع بني الزخرفة والتجريد، وقد يبدو للرا( 327)أما الرسم يف الشكل 
 :الطفلة وصفته بأنه وحش
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 !(وحش)أشهر   1سنوات و  2:  هديل(: 627)الشكل 

 
قد تع ر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن الرغبة يف إجياد توازن داخلي يساعد على االستقرار أحيانا  

وبدأت بعد سّن الثالثة  ،(أسهل ألهنمابعد الدائرة واخلط طبعا  )ض  يف رسوم هديل مبكرا ظهر املربع بشكل وا فقد. أخرى
رسومها الالحقة بامليل حنو األشكال بع   ومتيزت. بوضع إطار حول رسومها أحيانا  ألن حدود الورقة مل تكن تكفيها دائما

أو حتقيق نوع من التوازن الداخلي  التكتم رمبالتحفظ أو األهنا منافذ فنية تساعد على اهلندسية واإليقاع اللوين والتجريد 
الالحقة تتميز باخلفة واالنطالق  إن رسومه ف ،أما خالد الذي كانت الدائرة ودوراهنا حمّط اهتمامه. واإلحساس باألمان

الدراسة رغم أنه  ال يقع ضمن نطاق هذهبني اخلطوط األوىل والرسوم املستقبلية وإثبات مثل هذا الرابط . وحرية التعبري
إننا فنفسها التفاحة  ا  شخص عشرونفلو رسم . أن السمة الشخصية الفنية للفرد ال تزول بل تتطور وتتحور فقطلوحظ 

 تفاحمما تشبه الأكثر اليت رمسها الفنان نفسه الفاكهة أنواعا أخرى من كل منها   تشبهتفاحة خمتلفة  عشرين سنحصل على
 .   آخر فنانمسه الذي ر 

 
، واملندلة كلمة سنسكريتية تعين "مندلة"لرسوم التجريدية اليت متيل إىل الزخرفة حول مركز معني يسميها الدارسون وا
احمللل النفساين كارل يونغ أن املندلة كان من رأي و . "، وهي تشك ل مفهوما  روحّيا  يف الكثري من الديانات القدمية022"الدائرة"

ه هلا ساعده على التعرف على االضطرابات العاطفية والعمل على حتقيق التكامل يف متثل الالوعي، وكان يعتقد أن رمس
إن املندلة ال ختص أي ثقافة بعينها، فهي ترمز إىل الكمال يف كافة أرجاء "أما الباحث دي ليو فيقول  025".الشخصية
أن املندلة عبارة عن صورة منولجية أو إن يونغ كان يعتقد "وتقول مالكيودي  023."وهي بداية كل الفنون التمثيلية. العامل

أما جي آالن فقد الحظ أن املندلة تعكس تطوير . . . رمزية  تع ر عن الالوعي اجلمعي، وترمز إىل التوازن واهلارمونية 
مب ولكن مالكيودي تشري إىل أن الباحثة جولو ." جدران وقائية تعمل عمل املوانع النفسية الداخلية ضّد االنفجار واالهنيار

ورمبا كانت  027.فقط من األطفال يرمسون ما ميكن تسميته باملندلة% 2ة منهجية خلصت فيها إىل أن ــقد أجرت دراس
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من األمثلة القليلة اليت متثل على املندلة يف رسوم األطفال، فأنا مل أجدها لدى ( 321)و ( 321)رسوم هديل يف الشكلني 
ومل تظهر أيضا لدى أخيها خالد الذي يعيش يف البيئة والظروف  أي طفل آخر من األطفال الذين درست رسومهم،

 . نفسها
 

          
 أشهر 1سنوات و  2 –هديل (: 629)الشكل أشهر                    1سنوات و  2 –هديل (: 628)الشكل          

 
وكب  الذات جعلها شديدة احلساسية يف  لكين أستطيع أن أقول إن الذكاء املتقد هلديل منذ تل  السن وقدرهتا على التأقلم

فمحور الرسم التجريدي يف . َف احلاجة لديها إلجياد منافذ روحية أو نفسية أو فنية لتحقيق سكينة داخليةأعماقها وكثَّ 
هو مسكة كما يتض  يف التكبري اجملاور وال يلتقطها إال املتأمل للرسم بدقة، فلقد حاولْت هديل دفنها يف ( 321)الشكل 

شبكة من اخلطوط، مما جعلين ال ألتفت سوى إىل اللون األمحر يف األعلى الذي كان يذكرين بالعقرب، ومل أنتبه إىل السمكة 
 :سوى الحقا

 

          
 شهرا   00سنوات و  2  - هديل(: 630)الشكل 
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رته عن رسوم األطفال، فظنت أن فلشد ما آملها أن حتظى مسكة رمسها أخوها بالنشر يف جريدة الوطن القطرية مع مقال نش
عزوفها عن رسم السم  هو سبب عدم التفات القائمني على اجلريدة إىل رسومها، فاهنمكت يف تكرار رسم السم  دون 

 (:320)غريه أياما  كما يتض  من الشكل 
 

 
 سنوات وعشرة أشهر 2 –هديل (: 631)الشكل 

 
وقد ثبت أهنا كذل  لدى الكبار . كرار وسائل فنية للتنفيس لدى األطفالوهذه احلادثة تدل على أن التجريد والزخرفة والت

أيضا بدليل أن املندلة رمز من الرموز الدينية الروحية اليت تساعد املتعبد على الوصول إىل حالة روحية أعلى وأعمق أو ما 
 .يف بع  الثقافات" نريفانا"يسمى بالـ 

 

 التوحد
 

فقد متكن والداه من إهلائه بالرسم ملدة أسبوع كامل بأن . طفل يعاين من التوحد الشديد أود أن أورد هنا إحدى جتاريب مع
فظل يرسم رمسا تلو اآلخر إىل أن أتى موعد الزيارة، فجلس إىل جانيب وأخذ يسألين مرارا . أقنعاه بأنين سآيت ألرى الرسوم

وكان يتوقع . وكانا وسيلته الوحيدة حملاورة اآلخرين، فقد تعلم هذين السؤالني، "بأي صف أنت؟"و " ما امس ؟: "وتكرارا
كما كان لزاما  . مين أن أجيب عنهما مرارا وتكرارا دون ملل، فهو ال ميل من التكرار بل جيد فيه نوعا من الراحة ورمبا العزاء
عن نفس السؤالني علي أن اتصف  رسومه الغامضة مرة تلو األخرى، لكنين مل أمتكن من مواصلة تصف  الرسوم واإلجابة 

فقررت أن ألهب . وأحست أخته باضطرايب فحاولت إهلاءه لكن دون جدوى. بعد مرور نصف الساعة األوىل من اجللسة
وتلكأت هناك، فإلا به يتبعين إىل املطبخ ويقكرب مين وينهال علي بالضرب بكل ما أويت . إىل املطبخ وحدي ألري  أعصايب

فقد قضى أسبوعا يرسم يل وينتظرين، ومل حيصل مين على التقدير الذي . سببتها له فأيقنت حجم اخليبة اليت. من قوة
. وقد أيقنت من هذه التجربة أمهية رسومه له رغم حمدودية مداركه، وأهنا حتكي الكثري عما يشعر به من غري ش ّ . يرضيه

تعكرض الصفحة باللونني األصفر لكنين مل أمتكن من فهمها، فقد كانت على ما ألكر عبارة عن خطوط خفيفة غامضة 
ويذكر هنا أن بع  األطفال الذين يعانون من التوحد . ومل تكن تلطيخات أو رسوما  عنيفة بل كانت خطوطا  فقط. واألمحر

يكونون مبدعني يف الرسم واملوسيقى، فكالمها يوفر هلم فرصة مساع نفس النغم أو تكرار نفس الرمز أو اللون أو الشكل 
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وإبداعهم الفين حيري علماء النفس ويكاد جيعلهم يعيدون النظر يف العالقة بني اإلبداع . مصدرا للطمأنينة هلمالذي يكون 
 .الفين والذكاء العقلي

 
 :الداللة النفسية لأللوان

 
 

 معظم"جيدون أن  املأزومنيلرسوم األطفال  الدارسنيرغم أنه ال يوجد رابط ثابت بني كل لون ومدلوالته النفسية إال أن 
ممزوجة مع بعضها،  ا  ، ومل يستخدموا ألوان(وعلى األخص األسود واألمحر )استخدموا لونني أو ثالثة فقط  قد األطفال هؤالء

 : يقول إنهففالناجان أما  021".وفضلوا استخدام الورق األبي  فقط كخلفية لتعبرياهتم الفنية
 

ان القوية كاأللوان احلمراء والصفراء وال رتقالية، بينما يكتشف عند مالحظة تصوير األطفال أن بعضهم يفضل األلو "
والذين يفضلون األلوان القوية يظهرون غالبا . يؤثر آخرون ألوانا  أهدأ، كاأللوان الزرقاء والسوداء واخلضراء والبنية

ضلون األلوان أما الذين يف. لألطفال يف تل  السنّ  طبيعياسلوكا عاطفيا حرا، وعالقات عاطفية، واجتاها موزونا 
 021."تقاديون وحامسوننالدافئة فيتميزون يف سلوكهم الطبيعي بأهنم ا

 

 .ألن أمه حتبه ا  معين ا  ، وقد يدعي أنه حيب لوناملألوفةفالطفل حيب األلوان  .هذا الكالم فيه الكثري من التعميم والتبسيطو 
وقد يفضل بع  األطفال  .للون املخصص للبناتوقد تشعر الفتيات الصغريات أن عليهن أن يفضلن اللون الزهري ألنه ا

أن هجر التلوين عند األطفال دون  يالحظولكن  .وهكذااللون األمحر جملرد أنه صارخ، أو اللون األصفر ألنه مشرق، 
قادرين على الرسوم أحادية اللون تعكس توترا نفسيا جيعلهم يكتفون باخلطوط ألهنم غري فغري شائع،  السادسة أمر

وبعد حتليل رسوم األطفال الذين يتطورون . . . يفضلون األلوان األحادية "فاألطفال املضطربون عاطفيا . التلويناع باالستمت
تطورا طبيعيا  باملقارنة مع رسوم األطفال املضطربني عاطفيا تبني أن اللون كان هو العالمة الفارقة بشكل متسق ودائم بني 

  021". رسوم اجملموعتني
 

الذي رمسه بعد االنتقال إيل بيت جديد، إل فقد اإلحساس باألمان فيه وكان يريد ( 322)الرسم يف الشكل  مل يلون خالد
 .أن حيتفظ حبقه يف العودة إىل بيته القدمي الذي كان ركنه الركني منذ رأت عيناه النور
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 سنوات 3 –خالد (: 632)الشكل 

 التفضيالت اللونية لدى أكثر من الالزم مبا يقوله علماء النفس من أن أال نبايللكن علينا رغم الدالالت النفسية للتلوين 
وأن أطفالنا يف أنبوب اختبار  كل ما يصدر عنفمن األفضل أن نتجنب وضع  . األطفال وسـيلة الكتشاف نوازعهم النفسية

ن حبه للون األزرق يعين إين و ن حب الطفل للون األمحر يعين أنه عدواإفبمالا يفيدنا أن نقول . حتليل شخصياهتم نتجنَّب
فاألطفال حيبون املألوف بدليل إحلاحهم على . غري مقنعة يف الكثري من األحيانومتأمل؟ هذه األحكام املعلبة دئ أنه ها

لذا فإن رؤية . إعادة سرد نفس القصص هلم، فاملألوف على كل املستويات الذهنية والبصرية والسمعية مصدر للطمأنينة
 .ا أكثر من غريه خيلق ألفة بينه وبني لل  اللونالطفل للون م

إنه كلما كان داكنا "اللون األزرق  فقد قال عن. ت لديه فلسفة روحانية خاصة حول األلوانويبدو أن الفنان كاندنسكي كان
بيعية اخلارقة يف أكثر كلما استدرج اإلنسان بقوة أك ر حنو ما هو الهنائي موقظا  يف داخله رغبة حنو النقاء وحنو القوى الط

وهذا . 020"وكلما أصب  األزرق أفت  كلما فقد صوته إىل أن يتحول إىل سكون صامت ويصب  أبي  اللون...هناية املطاف
الكالم ليس سوى مثال على اإلسقاطات الروحانية اليت تفسر را األلوان لدى البع  مما جيعل اإلحساس را أمرا فرديا 

 . بلة للتعميموجيعل معانيها غامضة وغري قا

 : التوائم

 -حبسب قول األم  –يظهر من الرسوم التالية للتوأمتني تاال وتانيا أن هناك تشارا  يف املواضيع اليت ترمساهنا، ولكن تاال متيل 
تعتين  فتانيا. فهي بالنسبة هلا كاألخت أو األخ األك ر الذي يكب  التعبري الفين لدى األخ األصغر. إىل تقليد تانيا يف الرسم

و ( 322)بتلوين رســومها بألوان خمتلفة، أما تاال فتواصل الرســم بنفس اللون تقريبا كما يتض  من الرســمني يف الشكلني 
(522 :) 
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  سنوات وشهران 2 –تاال (: 634)الشكل       سنوات وشهران 2 –تانيا (: 633)الشكل 

فقد رمست تاال الشكل ولونته تقليدا  ألختها تانيا حبسب ما قالته يل ( 323و  325)التاليني " التوأمني"أما يف الشكلني 
ومن الواض  من طريقة التلوين أن تانيا قد تكون أكثر براعة من أختها، مما يعين أن قدرات التوائم الفنية ال تتطابق . أمهما

شية تطابقا تاما، حبيث يكون الطرف األقوى متاما، فأحدمها ال بد وأن يكون الطرف املسيطر، رغم تطابق الظروف املعي
 .أكثر انطالقا وحرية وثقة يف تعبريه الفين وخياراته اللونية

 

          
 سنوات وشهران 2 –تاال (: 636)الشكل     سنوات وشهران 2 –تانيا  (:635)الشكل 

 
  

* 



228 

 

 إضاءات أخرى حول فن األطفال : الفصل الرابع
 

 ما هدف الطفل من رسومه؟
 

وال يـتعلم أن يعرضـها . ال يرسم الطفل يف البداية ردف عرض رسومه على اآلخرين، بل ميارس نوعا مـن الفـن لـذات اللعـب
مـن  ،ورسـوماته حتديـدا ،حرمـان الطفـللـذل  فـإن . على اآلخرين إال بعد أن ينتبه إىل ردود فعل الكبار حنوها واهتمامهم را

 ليس تعزيز الثقة بالنفس  لدى الطفلهلدف النهائي للتعبري الفينوا .ثقة الطفل بنفسه املدي  والتشجيع الدائمني قد يقلل من
 .لتعبـري عـن الـذاتل حاجتـه ميكـن أن نسـميها ،كاألكـل والنـوم  ،، بل يتعدى لل  ليكون إشباع حاجة إنسانية أساسـيةفقط
ولكـن يبـدو للمتأمـل يف رسـومهم أن . 022"الدوافع واألهداف اليت يرسـم مـن أجلهـا األطفـال خمتلطـة جـدا  "وم رك أن غويرى 
يرضـي التعبـري البصـري لــدى األطفـال جانبـا  هامـا  مــن "فــال بـّد أن . ، إن مل يكـن غريزيـا  مثـل فــنهم نفسـه للفـن فطـري هـمدافع

. سيطةفالفن مالزم لإلنسان منذ وجد على وجه الب .022"احلاجة اإلنسانية العامة ملشاركة األشياء احملسوسة واملدركة واملتخيلة
. فاحلضــارات تتــنفس مــن خــالل فنوهنــا. وحتكـم أي ثقافــة تكــب  أي شــكل مــن أشــكال التعبــري الفــين علـى نفســها باالختنــاق

والطفل كأي فنـان صـادق ال يتـنفس برئتيـه فقـط بـل بفنـه أيضـا، لـذا جيـب أن نتـي  لـه أكـ ر جمـال للتعبـري الفـين مهمـا بـدا لنـا 
 . سخيفا  أو غري لي بال

 
فالتعبري اآلين هو أقصى ما يريد، مما جيعل ضياع فن . فل ردف الشهرة أيضا، لذا فهو ال يتابع مصري رسومهوال يرسم الط

ورحلة اللوحة ع ر املكان . فالفنان التشكيلي يرسم دائما حتت هاجس ضياع فنه إن مل ي عكرف به. الصغار مسؤولية الكبار
كتاب قيمته بالتصوير، وهو ليس مهددا بالتلف والضياع كالعمل الفين إل ال يفقد ال. والزمان أشق بكثري من رحلة الكتاب

كما أن الكتاب قد يصل إىل القارئ النائم يف بيته أما اللوحة فتحتاج لراٍء . الذي ال يوجد منه سوى نسخة أصلية واحدة
  ليزوره؟ ومن لا الذي لكن من الذي سينه  لينظم معرضا لرسوم األطفال املميزة؟ ومن لا الذي سينه .ينه  ليزورها

فال . سينه  حلفظ ما يبدعونه؟ لقد بدأت بع  املتاحف املرموقة يف الغرب باقتناء رسوم لألطفال، ولكن على استحياء
 .زالت رسومهم متاحة للسرقة أكثر مما هي متاحة للحفظ والتقدير

 
على حّد تعبري " ترحال حنو اآلخر"بعد  فالفن لديه ليس. وال يهدف الطفل إىل حتقيق الذات على املستوى االجتماعي

غوتة،  كما أن الطفل ال يهدف إىل تطوير قدراته الفنية، وال يعنيه تعلم الرسم بطريقة الكبار، بل إن حماولة تعليمه الرسم 
ه مهمة عسرية قبل العاشرة من العمر قد تعطله عن اإلبداع متاما ألن تعليمه الرسم يعين مطالبته بالرسم كالواقع وتقليده، وهذ

الطفل "يقول جورج فالناجان إن . لديه ما يقوله مبفرداته الفنية اخلاصة اليت تكفيهألن على الطفل، وال هتمه يف املقام األول 
ال حياول أن يكون فنانا ، وال يهمه تعلم أصول الرسم، وال يفكر أبدا  يف تقليد الطبيعة، وإنه ليجهل النمولج إلا أعطيه 
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أك ر من اجلسم، فلم  مفإن كان الرأس يف رسومه." هو حياول التعبري عن نفسه، وعن شعوره، وعن أفكاره فقطو . جهال تاما
  ؟يشكرك فيها أطفال العامل فنية ال نقبل لل  وحناول أن نستمتع به كرؤية

     
عن كل الفنون يف أهنا ال تطم  من ناحية أخرى أن اجلمال هو غاية الفنون النهائية، فإن رسوم األطفال ختتلف  رنا توإلا اع

فن األطفال مجيل أو  والرأي القائل إن. فن ال يريد سوى أن يكون نفسه يفه .إىل اجلمال، وال إىل القب  بطبيعة احلال
هم، ألنه غري قابل للتطوير سوى سالج أو قبي  ليس خارج املسار الفطري احملدد  حكم مزاجي يطلقه الكبار على نتاج حيري 

اجلمال فكرة فلسفية و . ، وال خيضع ملقاييس الفنون األخرى، وال تضبطه معايري، وينأى بنفسه عن صريورة التاريخا  له مسبق
وسؤاله لنا بعد كل رسم  .ومهم لفهو يرى أن كّل ما ختطه يده مجي .وال تعنيه على بال ال ختطر للطفليف هناية املطاف، و 

ألننا حنن من يبحث عن اجلمال يف " حلوة"ملدحينا السابق للوحاته بكلمة  ليس يف الواقع إال استجابة" حلوة؟: "ينهيه
هل : "يسأل أنهكد أننا ال زلنا نقدره وحنبه، فكأحلوة ليتومه رسوماته، أما هو فال يريدنا سوى أن نقول له مرة أخرى إن رس

تعبري عما يفكر فيه ويشعر به، ورمبا أفضل ال يرى يف رمسه خطأ، ألنه يع ر أدق ال"فالطفل  "؟حتبينينأنا مجيل؟ هل ال زلت 
إال يف كمال الرسم مما ال يفكر فيه الطفل، ويعت ره مبثابة  رال يفكوهو ال يفهم انتقاد الكبري الذي . من تعبريه بالكالم

  022."التهجم الشخصي عليه، وقد ييأس من هذا االنتقاد فيهجر الرسم
 

 هل رسوم األطفال فن؟
 

ذا البطء هو ما جيعل احلد الفاصل بني الفن األصيل والفن اآلين هو أن الفن اآلين يعو ل كثريا على ي فهم الفن ببطء، وه
فالفن اآلين من شأنه أن يدهشنا بغرابته أو . دهشة النظرة األوىل، أما الفن األصيل فال خيشى من فقداهنا عند النظرة الثانية

فليس فنا آنيا، ألن لدى كل طفل تقريبا  أعماال  قد تدهشنا كلما نظرنا  أما فن األطفال. أن يسلي فراغنا الروحي إىل حني
وحنن قد ال نضع عمر الفنان الكبري بني قوسني، لكننا  .إليها حىت لو كانت تل  الدهشة مرتبطة مبعرفتنا لعمر الفنان الصغري

. وىل واألخرية، ولنتتبع مسرية الفن لديه بدقة أك رنشري إىل املرحلة الفنية اليت أجنز فيها عمال ما لنقارن بني أعمال الفنان األ
فال يفقد فن الفراعنة والفن . فكل األعمال الفنية تقيَّم ضمن الظروف املوضوعية احمليطة را وضمن سياقها التارخيي

وينطبق . لفن املعاصراإلسالمي والفن البدائي أو أي فن آخر قيمته الفنية جملرد أنه ثنائي األبعاد أو ألنه ال خيضع لقوانني ا
األمر نفسه على فن األطفال، فهو فن له شخصيته ومساته املميزة اليت جتعله قابال للعرض والتأمل يف كل زمان، أي أنه ليس 

فعدم قدرة بيكاسو على مواصلة الرسم بأساليبه القدمية ال . فنا  آنيا ، حىت وإن حكم عليه مسبقا  باالنطفاء بعد سّن العاشرة
فال زال الكثري من الناس والنقاد حيبون أعمال بيكاسو .  ن أعماله القدمية باتت عدمية القيمة أو غري جديرة بالعرضيعين أ

وي ذكر هنا أن الناقد الفين جون بريجر اهتم بيكاسو يف . يف املرحلة الزرقاء أكثر من أعماله يف املرحلة التكعيبية وما بعدها
ووصف  025".حمكوم عليه أن يرسم دون أن يكون لديه ما يقوله. . . مسى يلعب كطفل بأنه أ"تينيات القرن املاضي ــس
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مما يعين أن النقاد مل يتفقوا بعد على تقييم  023"تلطيخات طفولية جمنونة"بأهنا  0122أملاين أعمال بول ْكليه يف عام  ناقد
ن يستحق التفاتة أك ر من النقاد الذين سامهوا ولكنه رغم لل  ف. الفن الذي حياكي الفن الطفويل ورمبا الفن الطفويل نفسه

 . بتخبطهم الشديد يف تشويه لائقة العامة بدفاعهم عن فنون خيجل حىت األطفال من نسبتها إىل أنفسهم
   

وإن جنحت هذه الدراسة يف إثبات أن رسوم األطفال فن متنوع قائم بذاته، وليسـت ظـاهرة مرحليـة لـدى األطفـال كالتسـنني 
فقـد ". فـن األطفـال"بإصـرار، وأن نواظـب علـى قـول "رسوم األطفال"شي، َوَجَب أن نتوقف عن استخدام مصطل  وتعلم امل

ينظر احملللون النفسيون إىل رسوم األطفال بصفتها عينات قابلة للتحليل يف املخت رات كـأي عينـة دم أو بـول، لكـن جيـب أن 
 . ن الطفل بينهم أسوة بأي فن آخرال ت فرض تل  النظرة على العامة، بل جيب إعالء شأن ف

 
 :السلوك الفني لدى األطفال

 
فأن  .توجد مؤشرات كثرية ميكن أن يستدل منها على أن القدرات الفنية لدى أي طفل صغري تتطور باملمارسة املستمرة

ائع، ومطالبة الطفل يقلب الطفل الصفحة لريسـم على وجهها الفارو صورة من خياله بدال من تلوين الصورة اجلاهزة مؤشر ر 
بورقة أك ر للرسم حلاجته ملساحة أوسع للتعبري ولثقته بأنه يستطيع أن يتعامل مع هذه املساحة مؤشر أروع، وافتقاده للون 

واهتمام . مؤشر أروع وأروع أمامه معني يف علبة األلوان أمامه ألنه اختار لونا يف عقله متحررا من اخليارات احملدودة املتوفرة
وهنا . بعرض رسومه على اآلخرين حبثا عن الثناء يعكس اهتمامه بتأكيد لاته أمام اآلخرين من خالل اإلبداع الفين الطفل

 .كما أن اعتداد األطفال برسومهم أمر اعتيادي. جيب أن يع ر الكبار عن إعجارم، وأن حياوروا الطفل حول رسومه
، حىت يستطيعوا إرضاء الوازع الفين لديهم عن اإلمكاناألنا لديهم قدر فاألطفال مغرورون وأنانيون، وعلينا أن نؤجل حتطيم 

  حيررهم من القيود اليت قد تكب  تعبريهم الفين، وهذا التحرر ضروري للفنانني للألن آخره مع إسقاط اآلخر إسقاطا تاما 
فما أبأس الطفل الذي . بعد الضطهادهم مبكرا، فسيكون هناك متسـع من الزمن لذل  فيما وليس مثة ما يدعو. الصغار

  .الفن لديهقتل فطرة ه سوى ترويضإل ال شيء ي رجى من  !يتفنن يف إرضاء الكبار
 

كما أهنم يفضلون الرسم يف جو يوفر هلم . ويالحظ أن األطفال ال يتحدثون عن رسومهم إن مل يسأهلم عنها أحد
وإن مل . كما أهنم يتضايقون إن استعجلهم أحد. م التوتُّراخلصوصية، ألن وجود من يراقبهم أثناء عملية الرسم يسب ب هل

يتّموا رمسا يف جلسة واحدة، فإهنم يندر أن يعودوا إليه، ال بل قد يرغبون يف إتالفه الحقا، وكأن الصورة الذهنية اليت حتركهم 
يذكر باأللوان الزيتية، ألن  وهذا قد يكون أحد أسباب فشل األطفال لغاية سن العاشرة يف الرسم بنجاح. تكون قد انطفأت

وانتظار الطفل حىت جيف الزيت قبل أن يضيف الطبقة الثانية من اللون أمر . هذه األلوان تتطلب ص را غري موجود لديهم
ممّل للغاية يف نظرهم، كما أهنم ال ميلكون الص ر على تنظيف األدوات بشكل جيد، ولذا يصب  اهنماكهم يف الرسم بالزيت 
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كما أن األطفال ال يأرون يف األغلب مبزج . آلخرين دون أن يوفر هلم املتعة املطلوبة، ألن اجلهد ال توازيه النتائجعبئا على ا
األلوان والتدرجات اللونية، لذا فإهنم ال يستفيدون من أهم مميزات الرسم بالزيت ألهنم يف حقيقة األمر غري حمتاجني إليه بعد 

 .ألغراض تعبريهم الفين
 
أمر  اهذو  .مع منوه العمريباطراد يف مستوى الرسم لدى الطفل بعد أن كان يتحسن  ا  حظ أحيانا أن هناك تراجعقد نلو 

يكراجع لفكرة لينطلق بعدها سريعا كما لو : طبيعي إن كان مؤقتا ، وهو جزء من  عملية تطور اإلبداع الفين لدى أي إنسان
 .حياول إعادة تذوق ما كان يطيب له عندما كان أصغر سنا  ، أو يراجع ما اختزنه من خ رات ويعيد هضمهاأنه 

 
 :االرتجال في فن األطفال

 

فاالرجتـال . من فن املوسيقى منذ بـواكري القـرن املاضـي مـع ظهـور الفـن التجريـدي" االرجتال"استعار الفن التشكيلي مصطل  
وسـيقى أو تأليفهـا بـوحي اللحظـة دون حتضـري يف األساس ظاهرة موسيقية، وأضحى مصطلحا موسيقيا أيضا، ويعـين كتابـة امل

ـــزمن extempore)مســـبق  وتشـــكرك مجيـــع االرجتـــاالت األصـــيلة بالســـرعة والتلقائيـــة وعـــدم التحضـــري املســـبق (. "أي خـــارج ال
ولكـن ال يقـدر . وهذه التعريفات واألوصاف تنطبق متاما على فن األطفال، فهم يرجتلون فنهم ارجتاال على ما يبـدو ،027"هلا

فمن املعروف مثال أن املوسيقار موزارت كان يكتب موسيقاه بنوع من . االرجتال يف العادة سوى من تشرب بأدوات فنهعلى 
وخيضــع . كــأن كــل مــا كانــت ختطــه يــداه كــان هنائيــا وجــاهزا لــألداء. وكانــت مســوداته تكــاد ختلــو مــن املراجعــات. االرجتــال

فالغنــاء والشــعر . فــنحن لســنا مضــطرين للتســام  معــه جملــرد أنــه ارجتــال. ااالرجتــال ومــا ينــتج عنــه لقــوانني النقــد الفــين نفســه
إن اللحظة الـيت تنتجـه حلظـة ألـق وعتـق وجتـل تتكثـف فيهـا الطاقـة اإلبداعيـة، . االرجتايل عند العرب أيضا ال خيلو من اجلمال

وقـد يكـون . بـة املكربعـني يف عقولنـاوتـأيت طبيعيـة ومعـ رة ألنـه لـيس مثـة وقـت للشـطب والتخفيـف والتوريـة مـن قبـل ضـباط الرقا
االرجتال رذا املفهوم مرادفا للتلقائية اليت يصـر عليهـا فنـانو العصـر احلـديث والـيت حيـاولون إيقاظهـا يف نفوسـهم إل يسـتنطقون 

ل ال تطــرد اإلهلــام عنــدما يأتيــ ، وال تكــب  خيالــ ، بــل حتــرر مــن إســار موديــ: "يقــول فــان غــوخ. الظــواهر الطفوليــة يف الفــن
الشيء األهم بالنسبة إيّل هو أن أعمل من خالل املوديل إىل أن أكون قد تشربته مبا : "، بينما يقول هنري ماتيس021"الرسم

وي فهــم مــن قوهلمــا أن االرجتــال يــأيت بعــد البــدء بالعمــل مــن خــالل . 021"يكفــي وميكنــين مــن االرجتــال وإطــالق العنــان ليــدي
 .ااملوديل وليس قبل لل  أي أنه ليس هتومي

 
رمبا تأيت مجالية االرجتال يف فن األطفال من لل  اإلحساس املنفلت من كل شيء الذي ينقله للمتلقي، فيأيت مؤثرا وفعاال، و 

يصـور خالـد مـثال  يف الرسـم االرجتـايل املبـني يف ف. ألنه ينبع من ثقة الطفل العفوية أو غري الواعيـة بفنـه وتركيـزه الـذهين الشـديد
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وقــد وجــدت هــذا الرســم موفقــا متامــا يف التعبــري عــن عالقــة الفنــان . كمــان وهــو يتلظــى بنــار موســيقاهعــازَف  ( 327)الشــكل 
–وال يعكـس للـ  سـوى مـدى قـدرة األطفـال الـذين ال ينقطعـون عـن فـنهم . بفنه، إل يتلذل بعذابـه معـه وبسـببه ومـن أجلـه

ن مـن خـالل احليـاة تفـاعال حقيقيـا وعميقـا يتكثـف على التفاعل مع احلياة من خالل الفن، ومع الفـ -أسوة بالفنانني الكبار
يف حلظات إبداعية تتفّلت من كل القوانني، إل بدأ خالد بتعلم العزف على آلة الكمان وبـات حيبهـا رغـم صـعوبتها، فهـي ال 

وسـيلة أوىل  فرسم عالقة احلب الصعبة واحلارقة تل  بفطرتـه الطفوليـة املعتـادة علـى الرسـم. تين تتمنع عن إصدار أحلان مجيلة
للتعبــري، والــيت مل يلوثهــا الــوعي الزائــد بعــد، إل ال تــزال فطرتــه مفتوحــة علــى الالوعــي لديــه، فاستحضــرت روحــه الكمــان ونــار 
املوسيقى اليت يقدر الكمان علـى إشـعاهلا يف الـروح ونفثهـا يف وجـوه مـن يصـيخون السـمع للهاثهـا احملمـوم، وأودعهمـا معـا  يف 

 .رسم طفويل ارجتايل مع ر
 
 

 
 سنة ونصف 02 –خالد (:  637)الشكل 

 
ويعت ر البع  أن االرجتال املوسيقي إمنا هو املوسيقى يف أكثر حاالهتا صدقا وإثارة وتأثريا حبيث يبدو كما لو أن الفن املرجتل 

ة، الــيت كــان وكانـت لــدى بيتهـوفن بالــذات قــدرة عظيمـة علــى االرجتـال حــىت أن الــبع  يـرون أعمالــه االرجتاليـ. مؤلـف مســبقا
لكن االرجتال ال يأيت مـن فـراو، فاالرجتـال ". يستخدمها الستعراض قدراته ولفت النظر إىل نفسه، أعظم من أعماله املكتوبة

. 051"ويـــتعلم املرجتـــل تقنيتــه مـــن الـــكراث. . تقنيـــة وتــراث: ســواء يف األدب أو املوســـيقى أو الفنــون التشـــكيلية يتطلـــب شــيئني
. أيضا عقال حرا وخياال جاحما ليكون الفنان قادرا على التواصل مع املتلقي بطريقة سـاحرة وآسـرةيتطلب االرجتال بال ش  و 

ومــا مــن فنــان ميتلــ  حريــة داخليــة وخيــاال  متَّقــدا  أكثــر مــن األطفــال ممــا جيعلهــم مــؤهلني متامــا لالرجتــال يف الفــن، فتقنيـــتهم 
 . الطفولية موروثة من الكراث اإلنساين برمته
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فمـن املعــروف أنــه مل يوجــد يف صــيغ مكتوبــة أبــدا ألنــه مبــين . لــة املهمــة علــى االرجتــال يف املوســيقى، فــن الفالمنجــوومـن األمث
إال أن بعـــ  املثقفــني األســـبان الكبــار، أمثـــال املوســـيقار . علــى االرجتـــال الــذي حيفـــظ لــه تلقائيتـــه ويضــمن حريـــة التعبـــري فيــه

غــري األســبان أمثــال جــورج بيزيــه أرادوا إعــالء شــأن هــذا الفــن الــذي ارتــبط بفئــة إميانويــل دي فايــا والشــاعر فيــديريكو لوركــا، و 
وهنـا أود أن أضـع فــن . 050"وحـاولوا اسـتعادة نقائـه"، الغجـر وبآلـة اجليتـار فقـط ليكـون فنــا عامليـا لـه شـأنه بـني املثقفـني أيضــا

فاألطفـال، كـالغجر، فئـة مغلوبـة . التقـديراألطفال يف مصاف فن الفالمنجو ألنه فن فطري ارجتايل تلقائي يستحق اإلعالء و 
وقـد حـاول الفنـانون الكبـار حتـديث . على أمرها، وال تعي أن مـا متارسـه بـالفطرة وبـدافع حـب احليـاة فقـط إمنـا هـو فـن عظـيم

حيـــاة "صـــيغ الفالمنجـــو التقليديـــة، وتضـــمني روحـــه يف بعـــ  املؤلفـــات املوســـيقية الكالســـيكية مثلمـــا فعـــل دي فايـــا يف أوبـــرا 
يبدو أن . لكن يأخذ عليه النقاد أن أعماله مفككة البناء، وتعتمد على اإلثارة العاطفية. وغريمها" احلب املسحور"و " ريةقص

ورغم لل  فإن اإلعجاب العـام بأعمـال دي . مثل هذه الصفات ليست لصيقة بفن الفالمنجو فقط بل بفن األطفال أيضا
وشــهد فـن األطفــال حمــاوالت مماثلـة لتلــ  الــيت حظــي رـا فــن الفالمنجــو إلعــالء . افايـا والفنــون االرجتاليــة عمومـا ال خيبــو أبــد

وأمتىن أن يشهد فن األطفـال يف . شأنه ولل  على يد الكثري من كبار فناين العصر احلديث، وقد جنحوا يف لل  إىل حد ما
 .شرقنا اهتماما مماثال، فمن أتونه قد يولد فنانون عظام

 
ي بتـأثره الشـديد بفـن األطفـال، إل اسـتخدم االرجتـال ليعـ ر عـن تلقائيـة الغنائيـة الروحيـة يف لوحاتــه، ويعـكرف الفنـان كاندنسـك

لكـن ممارسـة االرجتـال بصـدق وفعاليـة تتطلـب أن يكـون الفنـان . ورمبا ليعكرف بـأن التجريـد يف فـن الرسـم ارجتـال غـري مـدروس
ما دون مراجعات أو مؤاخذات كاألطفال أمر حيتاج إىل قدر كبري وأن يطلق الفنان العنان لروحه إطالقا تا. مبدعا يف األصل

من احلرية النفسية، وبذل  فإن اإلنسان غري احلر يف أعماقه واملقيد بالقواعد املدرسية للفن قد يرسم رمسـا واقعيـا مبـدعا لكـن 
 . قد يصعب عليه أن يرجتل بإبداع

 
 :عالمية فن األطفال

 
هلا نفس  تقريبا فرسوم األطفال يف كل مكان .عاملي ال خيتلف كثريا  من مكان إىل آخر ميكن القول إن فنَّ األطفال فنٌّ 

. االجتماعية طبقتهيَّز على الفور بأهنا رسوم أطفال بغ  النظر عن جنس رامسها أو دينه أو لغته أو ومت   ،اخلصائص العامة
فنية عابرة لألزمنة واألمكنة ألنه غري مرهون بالظروف  ال يتغري من زمان إىل آخر، وكأنه مدرسةيكاد كما أن فّن األطفال 

 ،الفنية األخرى اليت تتأثر كثريا بالظروف احمليطة املدراس واالجتاهات أو االقتصادية أو السياسية بعكس االجتماعيةسواء 
حكم الظروف فقط تتو . نقي ال يع ر سوى عن الطفل نفسه فنٌّ  بسبب لل  األطفال فنُّ و . تنمو أو تنحط معها وبسببهاف

كثر من رسم املناظر الطبيعية واحليوانات، وإن كان يعيش يف املدن فقد فإن كان يعيش يف الريف فقد ي   .مبوضوعات الطفل
أي أن احمليط يؤثر يف . خلإكثر من رسم البنايات والسيارات، وإن كانت هناك حرب فقد يرسم طائرات حربية ودبابات، ي  
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فرسوم الطفل الذي يتاح له  .ال تؤثر الظروف االقتصادية على جودة فن الطفلو . مسه وال جودتهمواضيع الطفل ال أسلوب ر 
 تالساندويشاأن يرسم على ورق فاخر وبألوان فاخرة ال تزيد جودهتا عن جودة رسوم طفل يرسم على الورق الذي تلف به 

تظهر املفردات البصرية إل  ال ختضع لتقلُّبات الزمنلتعبري اإلنساين فرسوم األطفال لغة عاملية ل" .بأقالم وألوان رخيصة
وعلى الرغم من تكرار موتيفات منطية يف رسومهم فإن استخداماهتا . األساسية نفسها يف صور األطفال يف كافة أرجاء العامل

 052."والتنويعات الشخصية فيها الهناية هلا
 

 :فن األطفال والضغوط األخالقية
 

ا لوســم الفنــانني التشــكيليني مبختلـــف الــتهم اجلــاهزة ردا علــى احلريــة غــري املألوفــة الــيت ميارســـها يوجــد ميــل خفــي يف جمتمعاتنــ
وقد يصل األمر إىل حد حترمي الرسم والنحت وحرمان حىت األطفال من أهم وسائل التعبري عن الذات، رغم . بعضهم أحيانا

الـــيت تقـــع يف مركـــز احليـــاة أكثـــر مـــن الثقافـــات الـــيت حتـــث أن الفكـــر والفـــن العظيمـــني ينمـــوان يف األغلـــب األعـــم يف الثقافـــات 
 -الــيت كانــت حياهتــا انتظــارا ســاكنا–" ال ريئــة"فلــم تســـتقبل ســولفيج . اإلنســان علــى االنســحاب منــه ليحــتفظ ب راءتــه األوىل

منحطـا، بـل  يف مسرحية هنريـ  إبسـن بعـد عودتـه إليهـا مـن أسـفاره وعثراتـه وسـقطاته بصـفته رجـال" اآلمث"حبيبها بري جنت 
اســتقبلته بصــفته رجــال مشــبعا باملعرفــة واحليــاة، ورأت يف عودتــه حتققــا يف هــامش الــزمن املتبقــي هلمــا ملــا كــان ميكــن أن يكــون 

 تفيضان حبا نيبينهما لو مل َيِضْع بري يف العامل، فأعادته إىل املهد واختذته طفال هلا ليجد خالصه من خالهلا، وغنت له أغنيت
وعلى الرغم من أن إبسـن  . أيضا" بري جنت"من خالل رائعة املوسيقار النروجيي إدوارد جريج اليت حتمل اسم  وحنانا اشتهرتا

الوجوديـــة، إال أن النقـــاد يف الغـــرب يـــرون أن  وركتـــب مســـرحيته الشـــعرية هـــذه يف القـــرن التاســـع عشـــر متـــأثرا بفلســـفة كريكيغـــ
 052.حالة الضياع اليت يعاين منها إنسان القرن احلادي والعشرينشخصية بري جنت من أكثر الشخصيات األدبية متثيال على 

لذا جيب أن يتاح ألطفالنا أن ينضجوا ليقـدروا علـى مواجهـة حتـديات العصـر بفـن عظـيم يعلـي شـأن الثقافـة الـيت يعيشـون يف  
األخالقيـــة احلقيقيـــة فــالقيم . كنفهــا، وبقـــيم أعمــق ميكـــن الـــدفاع عنهــا بالعقـــل ال بســالح العيـــب واحلـــرام دون فهــم أو قناعـــة

ولرمبــا كـان االحتفــاظ بـ راءة األطفــال أمـرا  مجــيال  ولا قيمـة عاليــة، لكنـه مل يعــد كافيــا  . واجملديـة إنســانيا ال تلقَّـن، إهنــا ت كَتسـب
قـد و . لذل  فإن من مل حيتضن احلياة بقـوة لـن يكـون أهـال هلـا. إلعداد اإلنسان ملواجهة هذا العامل الذي يزداد تعقيدا باطراد

ال يكـ ر لكـن الطفـل . يستطيع الفيلسوف أن يصل إىل احلقيقة من خالل التفكري اجملـرد، وقـد جيـد خالصـه مـن خاللـه أيضـا
وكلمـــا كـــ ر الطفـــل ازداد رصـــيده مـــن اإلحســـاس . والتجربـــة إيـــذان باخلطـــأ. إىل حقـــائق احليـــاة وأســـرارها إال بالتجريـــب ليصـــل

لكنهـا مجيعـا صـيغ خمتلفـة . يف التـدين أو يف الفـن أو يف احلـب أو يف العمـل بالذنب والندم واخليبة، وقـد يبحـث عـن خالصـه
تعـ ر عـن حاجــة الطفـل ألن يكــون لا قيمـة ضـمن إطــار مـا يــوفر لـه احلمايــة النفسـية علـى األقــل، وأن جيـد مــا يسـتوعب لاتــه 

صـــفحة  بيضــاء ســـالجة خيــربش عليهـــا اآلمثــة أو يقبـــل توبتهــا، ال بـــل ويراهــا مجيلـــة وجــديرة بالتقـــدير ألهنــا لاٌت غنيـــة مل تعــد 
اآلخـرون، بـل صـفحة زاخــرة ال تقبـل اخلربشـات العشــوائية ألهنـا أصـبحت لوحــة متكاملـة هلـا حضــورها الـذي جيـذب اآلخــرين 
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فال جيب أن تكون الشعارات اجلوفاء م ررا حلرمان الطفل من حرية اختيار الفن مسارا حلياته ومن خوض غمـار . ويستوقفهم
 .   عرضااحلياة طوال و 

 
 :مالحظات تربوية

 

نلقي رم أمام لنرتاح حنن، ف من ممارسة طفولتهم وقضاء اجلزء األك ر منها يف االكتشاف احلر للعامل نا أحياناأطفال حنرم
، بل نسرق الوقت وقتا للتفكري والتأمل من تلقاء أنفسهمبذل  ال مننحهم و . للتخلص من شغبهمأجهزة التلفاز والكمبيوتر 

مع مرور  فيشعرويتأقلم الطفل معنا على منط احلياة االستهالكية،  .ان جيب أن خيصص ملمارسة الفن والتعبري حبريةالذي ك
مالا يفعل، كما أنه غري قادر على اللعب وحده أن والديه مسؤوالن عن ترفيهه وبرجمة هناره ألنه ال يستطيع أن يقرر  الزمن

 .مع نفسه
 
، رغم أنه األلوانفرصة التعامل مع من  فنحرمهم ،إىل الرسم على اجلدران وعلى أنفسهمشكو من ميل األطفال الصغار ون

ولوج عامل الرسم بالقدر الذي يريدونه هم ال بالقدر الذي يتناسب مع رغبتنا يف إبقاء بيوتنا فرصة  هلممن الضروري أن نتي  
ال يكتشف أننا نعيش يف فوضى عارمة مثله متاما وأن مرتبة على مدار السـاعة حتسبا لقدوم لل  الضيف الثقيل الذي جيب أ

 . ترتيبنا التام حدث مؤقت أجنز قبل قدومه خبمس دقائق فقط
 
الكرتيب بكل قوة ألهنم مل ينبهروا على  وناألطفال يتمرد ، رغم أننتضايق من فوضى احلياة املمتلئة مبستلزمات الفن واللعبو 

ندع وال . يب يعين هلم التوقف عن اللعب واالكتشاف والعبث والرسم بالضرورةفالكرت .بعد بالنمولج ال رجوازي للحياة
خالّقة حبسب العبارة الشائعة هذه األيام يف غري نساعدهم على جعلها فوضى  أطفالنا يتلذلون بفوضاهم العفوية، وال

أي شيء فيها  نع حتري   ال متاحف حتكي عما مضى ومي   ،بيوتنا ساحات حياة حاضرة وال حناول جعل. موضعها الصحي 
مهم أن التحف على أيديهم عندما متتد إىل التحف يف بيوتنا ظنا منا أن لل  سيعل  الصغار نضرب األطفال و  .من مكانه

حىت األحذية  ،ألعاب جديرة باالكتشاف يف نظرهمفاألشياء كلها  .فقط األطفالليست للمس، رغم أن لل  يشوش 
ونفكر بالتصرف الكربوي  ،على الرأس أنفسناعلى أيديهم جيب أن نضرب  من ضررفبدال م. القذرة وسالل القمامة

الصحي  كأن نبعد األشياء املؤلية عن طريقهم، وأن نوزع األلعاب امللونة يف أرجاء البيت لتكون نقاط جذب هلم، وأن 
ف عن اللمس إمنا يكون ا ويتوقَّ ض كثري نساعد األطفال على اكتشاف التحف وما شابه حتت إشرافنا، ألن الطفل الذي يروَّ 

 !خائفا من األلى، فيضحي بإشباع دهشته من أجل النجاة، وما أبأس الطفل الذي يكب  دهشته مبكرا
 

وننسى استعمال سياسة الكرغيب ال الكرهيب مع األطفال الصغار، فنستعجل تعليمهم بع  األمور غري األساسية اليت قد 
استخدام لغة العيب واحلرام ال تؤيت إال نتائج عكسية املبالغة يف الرف  و . عبريهم الفينتفاقم فقط قلقهم النفسي وتكب  ت

فما هو ليس مرفوضا  أو حراما  أو عيبا  فعال  جيب أن ال يوصف بأنه كذل  جملرد التمكن من تروي   .على املدى البعيد
لش  يف صحة ما يقوله الكبار، وال تنمو تل  كما حيتاج الطفل إىل مساحة ل. أطفالنا والسيطرة على متردهم الطفويل
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اليت تتحكم حىت  اجلاهزة وتلقن الطفل كما هائال من الوصفات ،القدرة على احملاكمة العقلية لألمور يف بيئة حتارب التلقائية
ر علينا لنفسه عندما ال نكون معه لنضمن أن حريته الداخلية لن جت هيقولجيب أن ما  حىت يف حياته الداخلية، فنلقنه

. نسخا عنا بصفتنا أناسا منتل  احلقيقة النهائية لألمور أطفالناحنرمهم من التفكري احلر لنرتاح حنن، وليكون  ،نعم. املشاكل
كل ما   التعبري عنلن جيرؤ على  واخلائف فالطفل املروض. وما أبأس الثقافة اليت تقتل بذرة الفن يف أطفاهلا! ما أشد أنانيتنا
 . يالقي قبوال من الكبار لنالصغري  همعظم ما يدور يف رأس ه يعتقد أننيدور يف لهنه أل

 
لكنه كان يرى أباه  يئ،وس وضار أن التدخني ممنوع يعرف خالد مثالكان يتسرب القلق لدى األطفال إىل رسومهم، فقد  

ا  كما يتض  سرّ  التدخنيال من بد برسم طفل خمتبئ يف غيمة وبيده سيجارةخالد اكتفى فمبتعة كبرية،  ينفث دخان السيجارة
ال يفهم تعلق والده بشيء ضار، فجرب يه وحملاورة املمنوعات حبرية، فهو كان الفن بديال للتنفيس لدف. (321)من الشكل 

على الورق ال يف ‘ قليل األدب’أنه من األسلم أن يكون املرء "ويبدو أن الطفل يعلم . لذة السيجارة يف ردهات اخليال
م أن فكرة الكرخيص هذه تستند إىل الفرضية اليت تقول إن الفن إمنا هو نوع من اجلنة للمغفلني، أو عامل خيايل ، رغالواقع

  052."نطور فيه أحالمنا، وهو االعتقاد الذي اعكرض عليه أفالطون
 

 
 سنوات ونصف  2 –خالد (: 638)الشكل 

 
يف  "cool" وصـفه بكلمـةفيها األعاجيب، فصـور شـابا  مدخنا آخر بعد رحلة إىل باريس رأىخالد وبعد عدة سنوات رسم 

ووفقــا  ملفهــوم معظــم البــالغني فــإن . "الشــاب للــ  ، وكانــت الســيجارة مــن مســتلزمات(321)الرســم كمــا يتبــني مــن الشــكل 
عكـس  لشباب اليـوم  "cool"يشري إىل املوضوعية املتحررة والالمباالة، بينما تعين كلمة   "cool"السلوك الذي يوصف بأنه 
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 .055"للــ  متامــا، فهــي تشــري إىل نــوع مــن االلتــزام واملشــاركة يف األوضــاع الــيت تتطلــب اســتخدام كافــة ملكــات املــرء أو قدراتــه
كان ال يزال يتبىن حبذر تعريف البالغني الناِقد ال تعريف اليـافعني املـاِدح،  "cool"وعندما أشار خالد إىل الشاب املدخن بأنه

 .الثقافة الغربية وبع  ما حتتويه من قيم جتتـاح ألهـان أطفالنـا مـن خـالل وسـائل اإلعـالم العاتيـة ورةته حملاأي كان الفن وسيل
بتـــأثري الكربيــة، فـــربط الكلمــة يف لهنـــه بالتــدخني، للـــ   "cool"فخالــد مل يبلــغ ســـن املراهقــة بعـــد، ويــرف  أن يوصـــف بأنــه 

حبسـب مـا تلقنـه املسلسـالت واألفـالم جـالٌب للبنـات   "cool"الولـد الــ السلوك السيئ اجلالب لـألوالد، رغـم أنـه يعـرف أن 
األمريكية ألطفالنا ألسباب ال عالقة هلا بالعمق واجلدية يف احلياة بل هلا عالقة بالشكل اخلارجي واحلضور االجتمـاعي ومنـط 

، واســــتعراض ويتضــــ  مــــن للــــ  أن رســــوم األطفــــال وســــيلتهم للتعبــــري وللتفكــــري معــــا  . الســــلوك االســــتهالكي اجلــــالب فقــــط
كمـــا تـــوفر رســـومهم فرصـــة للمـــربني ملعرفـــة مـــا يقلـــق األطفـــال وحمـــاورهتم لتأكيـــد القـــيم . املتناقضـــات الـــيت تقـــدمها هلـــم احليـــاة

 . الصحيحة
 

 
 أشهر 1سنوات و  1 –خالد (: 639)الشكل 

 

* 
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 النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
 

يعلـّم  حبتا   لهنيا   فالفن ليس نشاطا  . النور يف سـين احلياة األوىل إىلا تضمحل الفطرة الفنية لدى اإلنسان إن مل تشق طريقه
لذا جيب أن تتاح لألطفال  ،إتقانه هلا أك ر كلما اكتسبها اإلنسان يف سن أبكر  يكون: إنه كاللغة. لإلنسان يف أي وقت

ية ردف فهمها ورعايتها، وتوصلت إىل وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على فطرة األطفال الفن. فرصة تطوير فطرهتم الفنية
 :النتائج الرئيسة اآلتية

 

ادعــاؤه بــأن مــا يعتــ ره النــاس عبقريــة مبكــرة لــيس ســوى عبقريــة و . ومهــا  " عبقريــة الطفولــة"لــيس مــا أمســاه بيكاســو بـــ  .0
وميكـن  .اشـرةنطفـئ عبقـريتهم فعـال  يف سـن العتإل الطفولة اليت تزول تدرجييا  مع التقـدم يف العمـر إدعـاٌء صـحي ،  

فكـل األطفـال دون اسـتثناء لـديهم  .لـدى أطفـاهلم إن هـم أرادوا للـ  هـذه العبقريـة وإحياؤهـا ألي أم أو أب تتبـع
 . حس فين فطري متاما يتطور تدرجييا مع منوهم املعريف

ي  هلم سبل الرسم حيتاج التطور الفين الذي ي رز عبقرية الطفولة الفطرية إىل حمفزات للظهور، كأن تتوافر هلم بيئة تت .2
باإلمكان تسريع فقد تبني من خالل هذه الدراسة أن . باستمرار وتشجعهم عليه وحتكرم نتاجهم الفين وال تتلفه

ويتي  لل  . ظهور املراحل الفنية الكالسيكية املتفق عليها للتطور الفين لدى األطفال العاديني باملمارسة والتحفيز
 . ين ع ر عني بريئة يف سن أصغرإمكانيات أك ر وأغىن للتعبري الف

ميكــن تتبــع النمــو الفــين لألطفــال تتبعــا دقيقــا عــ ر املراحــل الســت اآلتيــة، إل بينــت هــذه الدراســة صــالحيتها لتتبــع  .2
 : عبقرية الطفولة لدى أي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطالق طاقاته الفنية الكامنة بإمهاله ممارسة الرسم

 مرحلة اخلربشة ورسم أشكال بسيطة(: نتني إىل ثالث سنواتمن س)املرحلة األوىل 
 البسيط والواقعية الذهنيةالرمزي الرسم (:  من ثالث سنوات إىل أربع)املرحلة الثانية 
 تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائيب(:  من أربع سنوات إىل ستّ )املرحلة الثالثة 
 (ظهور الواقعية البصرية)الرسم الذهين والتلوين البصري : (من سّت سنوات إىل مثاين)املرحلة الرابعة 
 (ظهور البعد الثالث)الرسم الذهين والبصري (:  من مثاين سنوات إىل عشر)املرحلة اخلامسة 
 التقليد والنقلأفول الفن الطفويل وظهور الرسم الواقعي و : (فصاعدا  العاشرة  من)املرحلة السادسة 

 :اله على اآليتوقد اعتمد بناء النمولج أع

  حبســب املشــاهدات يف هــذه الدراســة، ال ( أي املرحلــة الثانيــة)ظهــور الواقعيــة الذهنيــة منــذ الثالثــة مــن العمــر
 .الرابعة حبسب منولج جان بياجيه

  مع تطور الواقعية الذهنية لديهم، وظهـور ( أي املرحلة الثالثة)اهتمام األطفال بتلوين رسومهم يف سن الرابعة
 . وفيها يكون تلوينهم هلا غرائبيا متاما. األشكال احملددة يف رسومهماملزيد من 
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  حبسـب املشـاهدات يف هـذه الدراسـة، ال ( أي املرحلـة الرابعـة)ظهور الواقعية البصرية منذ السادسة من العمـر
ئيب، إل وأهم الدالئل املرئية على ظهورها توقف األطفال عن التلوين الغرا. السابعة حبسب منولج جان بياجيه

 .تنتقــل الواقعيـــة البصــرية بكامـــل أبعادهــا مـــن حيــز اإلدراك والـــوعي إىل حيــز التطبيـــق بشــكل تـــدرجيي بطـــيء
من عدة  تبنيألن الواقعية البصرية موجودة أصال كما  ،الواقعية الذهنية ال تزول لتحل حملها الواقعية البصريةف

أمـا ظهـور الواقعيـة  .قبـل السادسـة للواقعيـة الذهنيـةفتكـون الغلبـة فقط، كامنة تكون  لكنها  ،أمثلة يف البحث
انتهـت، فهـي تبقـى موجـودة وتلقـي بظالهلـا علـى فـن  قـد عيـة الذهنيـةقأن الوافـال يعـين  السادسـةالبصرية بعـد 
  .طوال فكرة الطفولة الالحقةاألطفال 

 هر اإلحياء بالعمق والبعد يظإل تطورا كبريا، ( أي املرحلة اخلامسة)بعد سن الثامنة الواقعية البصرية  تطور
ويبدأ االهتمام الثالث يف رسوم األطفال من خالل إدخال أكثر من خط لألفق ورسم أشكال تبدو جمسمة، 

 .إىل حيز اإلدراك، ال التطبيق يف هذه املرحلة( أو فن الكبار)، ويدخل الرسم الواقعي احلياة الساكنةبرسوم 

 الكبار إىل حيز التطبيق مبعايريالرسم الواقعي إدخال ( لة السادسةأي املرح)يف سن العاشرة  حماولة األطفال ،
ويأخذ حسهم الفين الفطري باألفول،  إل . ويتخبطون بينهما الفرق بني الفن الطفويل وفن الكبارإل يدركون 

 .الذي يدفعهم حنو التقليد والنسخ مع فن الكباراحلقيقي  همصراعيبدأ 

فاملراحل فيه مطاطة جدا وال سيما بعد الرابعة من . ع العبقرية الفنية لدى األطفالال يصل  منولج جان بياجيه لتتب .2
لذا فهو ال ينصـف األطفـال املثـابرين علـى الرسـم، وال يصـل  إالّ بصـفته منولجـا  عاّمـا  لرصـد متوسـط النمـو . العمر

 .املعريف لدى األطفال بعامة

تطور تطورا كبريا تيف بع  النواحي قد  األطفال الفنية دراتقكما أن   .مراحل التطور الفين لدى األطفالتتداخل  .5
يبقــى  ، إلرســم األشــخاصالقــدرة علــى ال ســيما ، يف نــواح أخــرى ةبقــى متــأخر قــد ت الكنهــ ا،ألواهنــ ةكــون ســابقتو 

معظـــم األطفـــال مـــن تطـــوير مهـــاراهتم يف هـــذا  وال يـــتمكن. تصــوير األطفـــال لألشـــخاص رمزيـــا طـــوال فـــكرة الطفولـــة
ما يف جمال رسم الورود واألشجار واحليوانات واحلشرات والسيارات والطائرات وغريهـا فقـد يقطـع األطفـال أ. اجملال

 .مراحل مدهشة

حتدث القفزات الفنية املعرفية لدى األطفال بني شهر وآخر وهي ال تظهر يف رسومهم كلها حتت ثقل اعتياد  .3
متابعة حثيثة وعدم االعتماد يف الدراسات  ينتجوهنا كافةالرسم بأسلوب معني، وهذا ما يقتضي متابعة الرسوم اليت 

 .واألحباث على عينة عشوائية من رسوم مرحلة معينة من مراحل تطور األطفال الفين

تعليم الرسم من احملظورات اليت تتدخل يف فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرة، ولكنه من الضرورات اليت  .7
لذا جيب إدخال التعليم الفين املمنهج لتحفيز . يف داخل الطفل إلا مت بعد تل  السنّ  قد حتول دون خسارة الفنان

القدرات اإلبداعية الكامنة يف اجلزء األمين من الدماو على الظهور جمددا ومنعها من الكمون، ولل  ملنع األطفال 
ته والضياع فيها قبل األوان من من العزوف عن الفن من ناحية، ومحايتهم من االنزالق إىل هتوميات الفن وشطحا

 . ناحية أخرى
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قد تتشكل بذرة أسلوب الطفل الفين يف طفولته، فإن كان لديه ميل للتجريد أو الزخرفة أو استخدام األشكال  .1
 .اهلندسية فإن هذا امليل قد ال ميحى، وإن كان لديه اهتمام بالطبيعة أو الكاريكاتري فإنه قد يستمر أيضا

ولكـــن تبــنيَّ مـــن هـــذه ، كال البشــرية حتديـــدا مـــن املؤشــرات علـــى مســتوى النمـــو املعـــريف حّقــا  يكـــون رســم األشـــقــد  .1
الدراســة أن األشــجار والطبيعــة ميكــن أن تكــون مؤشــرا علــى مســتوى النمــو املعــريف والفــين والعــاطفي لــدى الطفــل 

 .أيضا

لطفويل معها على تطوير قدرهتم اليت تتضمن ألعارم، ويساعدهم تفاعلهم ا" احلياة الساكنة"يروق لألطفال رسم  .01
 .على الرسم نقال عن منولج واقعي جمسم بدال من اللجوء إىل النسخ

ليس ظهور الرسم التجريدي لدى األطفال أمرا اعتياديا، بل قد يكون تعبريا  عن الضيق وحماولة إجياد توازن داخلي  .00
 . من خالل مقاربة األشكال اهلندسية املنظمة

 .م وكوابيسهم، كما ينعكس القلق الديين والوجودي واألخالقي لديهم يف رسومهميرسم األطفال أحالمه .02

 
 :وقد تبني أيضا من املشاهدات يف البحث أنَّ 

العالقة بني الفنني البدائي والطفويل عالقة مفتعلة، إل ال ميكن إلقاء الضوء على الفن البدائي بدراسة الفن الطفويل   .0
 .كما افكرض بع  الدارسني

. قة مجالية أساسية بني الفن احلديث وفن األطفال كما اتض  من الكثري من األمثلة اليت وردت يف الدراسةمثة عال .2
فقــد بــدأت ثــورة الفــن احلــديث الــيت أوصــلته يف هنايــة املطــاف إىل التجريــد مبحــاوالت فنــانني كبــار تقليــد الظـــواهر 

ــو . اجلالبــة يف فــن األطفــال وحمــاولتهم إلحيائهــا يف نفوســهم هــو مــا عيــة الذهنيــة بالواقالكبــار  الفنــاننيبعــ      متسُّ
تــؤدي النزعــة التجريبيــة لــدى األطفــال وحــريتهم املطلقــة يف التعبــري إىل نتــائج ، إل مكــنهم مــن حماكــاة الفــن الطفــويل

 . تلهم الكبار وتساعدهم على توسيع نطاق رؤاهم

رسوم املرافقة للقصص املكتوبة ملا تتيحـه مـن فن الكاريكاتري، والرسم القصصي، والبع  األطفال يبدون اهتماما ب .2
 .إمكانات أك ر للتعبري واخليال، وال سيما يف املراحل األخرية من مراحل تطورهم الفين

املواضيع اليت تل  على األطفال طوال مرحلة الطفولة هي البيوت واألشخاص والورود واألشجار والطبيعة  .2
وقد تعكرض هذه املواضيع األليفة مواضيع أخرى ملحة وفقا . والقوارب واحليوانات واحلشرات والسيارات والطائرات

 . لتأثر األطفال بالظروف احمليطة رم، وال سيما احلروب، حبيث ينعكس أثرها يف رسومهم على حنٍو مكثف

 .ويرهالثقافة الفنية العامة اليت تتاح للطفل مبا يف لل  ارتياده للمعارض واملتاحف تغين فنه وتساعده على تط .5

استمرار متنع الطفل عن الرسم متنعا تاما أمر يستوجب التوقف عنده مليا ، فأسبابه قد تتجاوز الضيق اآلين، لذا  .3
 . جيب اكتشافها ومعاجلتها ليستعيد الطفل عافيته النفسية
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إعالء شأنه  فن األطفال فن قائم بذاته، وهو ال يقل شأنا عن الفنون االرجتالية اليت يفخر را الكبار، لذا وجب .7
 . بشكل م رمج ومنظم

 

 :توصيات للمربين
 

ألويل األمر يف احلضانات، وهي قد تكون مفيدة  ،باالستناد إىل نتائج هذه الدراسة أمكن التوصل إىل التوصيات اآلتية
 :ورياض األطفال، واملدارس، ودور األيتام، ولآلباء واألمهات

 

يــق بعضــها يف صــاالت البيــت أو املدرســة ووضــعها يف إطــار ليقتنــع برســوم األطفــال وعــدم إتالفهــا، وتعل ظاالحتفــا .0
 .األطفال بأمهيتها وأمهية تطويرها

دعم النمو املعريف لدى األطفال، توسيلة للتعبري يف املدارس التمهيدية واالبتدائية بَعّده زيادة االهتمام بالرسم احلر  .2
  .الرسوم اجلاهزة كتبواالبتعاد عن إهلاء التالميذ بتلوين  

هذه ن عليها أناس يقدرو  يشرف عمل معارض دورية لرسوم األطفال من خمتلف املدارس يف صاالت العرض العامة .2
ألن فن وأن يكون املعرض مقسما حسب املراحل العمرية اليت توصلت إليها هذه الدراسة، . حق قدرها الرسوم

مهات على تشرب اخلصائص العامة قد يساعد لل  اآلباء واأل، و الطفل بصب  أمجل عندما نعرف سن مبدعه
لرسوم األطفال يف كل مرحلة، ومالحظة رسوم أطفاهلم، فقد يكون لديهم فنان صغري يف البيت حباجة إىل عني 

 . تراه وروح ترعاه

 .عدم إغفال رسوم األطفال املقلقة وعرضها على املختصني النفسانيني ملساعدة األطفال على التعايف مما يقلقهم .2
طفال على ارتياد املعارض دوريا ، واالستماع إىل مالحظاهتم النقدية يف املعارض، والتعامل معها جبدية تعويد األ .5

 .احملايدة غري املسيَّسة موحماورهتم إليقاظ الناقد الفطري يف أعماقهم أيضا واالستفادة من رؤاه
 .نعومة أظفارهم تثقيف األطفال فنيا وتعريفهم بالفن العاملي وفنون الثقافات املختلفة منذ .3
إدخال تعليم الرسم املمنهج على يد املختصني إىل املدارس بعد سن العاشرة أي يف الصف السادس االبتدائي،  .7

 .لتمكني األطفال من التواصل مع الفن بشكل ممنهج بالتزامن مع أفول فنهم الفطري
غكراب الفن والفنان عن طريق حماكاة اجملتمع تعليم األطفال أمهية حماولة خلق هوية حملية أو قومية لفنهم، ومقاومة ا .8

فالفن أصدق رسالة ميكن أن يبثها أي شعب للعامل عن ثقافته وواقعه اخلاص، وسحر الفن األصيل . العريب ومهومه
 . أعمق أثرا من أي شيء آخر

 
* 

 
عليه نقاء ومجاال، ألننا ال خنلص من لل  باختصار إىل أن األطفال ال يكبحون فنهم يف الظروف الطبيعية، وهذا ما يضفي 

ولكن لو رسم بول ْكليه مثال مسكة عينها اك ر من الالزم لقلنا إنه يرسم كاألطفال وقد نصفق . نشعر باالفتعال يف رسومهم
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ولكن أال نعرف حنن أن فنه . أما لو رسم طفل مسكة بعني كبرية فلن نقول إنه يرسم مثل بول ْكليه ألنه ببساطة ال يعرفه. له
أن توضع أعماهلم يف املتاحف  مد من فنهم؟ وأال جيب أن نطالب نيابة عن األطفال الذين يسرق منهم كبار الفناننيمست

أيضا؟ قد يعجبنا الكبري الذي يرسم كالكبار، والكبري الذي يرسم كالصغار، والصغري الذي يرسم كالكبار، ولكن الصغري 
أال يوجد وراء كل فنان اب األك ر واإلعالء يف املتاحف ألنه األصل؟ و الذي يرسم كالصغار من ينصفه؟ أفال يستحق اإلعج

 عظيم طفل؟
 

 . وأخريا ، ال أرجو سوى أن تكون هذه الدراسة قد وفقت يف لفت النظر إىل رسوم األطفال بعد ها فّنا  يستحق التقدير
 
 

    *  
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