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چكيده
بررسي هاي روان شناختي نشان مي دهد که نقاشي کودک نتيجة آموزه هاي خودآگاه و ناخودآگاه او نسبت به 
مفاهيم گوناگون است و کودک آنچه را که از بيان آن عاجز است از طريق نقاشي بيان مي کند. درگيري هاي 
ذهني او در رابطه با سؤاالت و دغدغه هاي مذهبي نيز از مسائلي است که به دليل ناتوانايي گفتگو در رابطه 
با آنها در نقاشي هايش نمود مي يابد. هدف اين پژوهش بررسي بازتاب تصوير بهشت و جهنم در نقاشي 

کودکان شش تا نه سالة ايراني است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و توصيفي پيمايشي است. پس از مطالعة کتابخانه اي در ارتباط 
با داليل روان شناسي ترسيم نقاشي توسط کودکان و همچنين تحليل نمادها و رنگ هاي موجود در نقاشي 
آنها به جمع آوري نقاشي کودکان شش تا نه ساله با موضوع بهشت و جهنم در تعدادي از شهرهاي ايران 
به صورت نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي پرداخته  شده است . متغيرهاي مورد پژوهش شامل نمادها و 

رنگ هاي مورد استفاده در نقاشي کودکان است. 
بررسي حدود هزار نمونة به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري اس پي اس اس در سطح آمار توصيفي 
شامل فراواني و درصد نشان مي دهد که بهشت در ذهن کودکان ايران مترادف آرامش است و جهنم با 
آشــفتگي و اضطراب برابري مي کند. همچنين با تحليل نمونه ها مي توان چنين نتيجه گرفت که در ذهن 

کودکان ايراني جهنم تصوير واضح تري داشته و دست يافتني تر و ملموس تر از بهشت است.
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مقدمه
بسياري از پژوهشگران بر اين عقيده اند که نقاشي کودک 
گشوده  او  احساسات  و  انديشه ها  بر  که  است  دريچه اي 
مي شود. اهميت نقاشي از اين جهت است که به حقيقت ذاتي 
اشيا از کلمات بسيار نزديک تر است و درک آن برخالف 

نوشتن به کوشش و دقت زيادي نياز ندارد. 
نقاشي زباني است كه براي كودكان كمتر از ده سال 
مؤثر تر از سخن گفتن است، زيرا ساختار زبان گفتاري چنان 
پيچيده است كه كودك خردسال نمي تواند به آساني از آن 
بيان خويشتن،  براي  او وسيله اي  نقاشي هاي  گيرد.  بهره 
فرار از آزارها و نمايان كردن تابوهايي است كه با رنج او 
ارتباط دارد و کودک قادر به بيان آنها از طريق زبان نيست. 
بنابراين اغلب درون خود را با كشيدن نقاشي عيان مي سازد 
و عاليق و تمايالت و تصورات خود را به طور ناخودآگاه در 

نقاشي هايش به كمك نمادها نشان مي دهد. 
دغدغه ها و تصورات کودک راجع به مسائل مذهبي مانند 
بهشت و جهنم نيز از مواردي است که از طريق نقاشي هايش 
نمود مي يابد. بنابراين مي توان ضمن پي بردن به تجسم 
او از مسائل گوناگون در سنجش شخصيت يا تشخيص 
نابساماني هاي روان شناختي او از نقاشي هايش استفاده کرد 
و در پي درمان آن ها برآمد. از سوي ديگر تصويرگر کتب 
کودک در بسياري موارد، بي توجه به درک ذهني کودک از 
مسائل پيرامون، اقدام به مصورسازي کتب کودکان مي کند. 
تفاوت ميان تصورات ذهني کودک و تصوير موجود در 
از  کودک  درک  است،  تصويرگر  ذهن  تراوش  که  کتاب، 
موضوع را به حداقل کاهش داده فکر او را درگير مي کند. 
پژوهش حاضر و ساير پژوهش هايي از اين دست مي تواند 
به حل معضل يادشده کمک شاياني کند. همچنين دانستن 
و  بهشت  مانند  مذهبي  مفاهيم  از  کودکان  ذهني  تصوير 
جهنم مي تواند راهگشاي حل بسياري از معضالت کودک 
نقايص  اين مفاهيم باشد، ضمن آنکه  با درک  ارتباط  در 
آموزشي اعمال شده از سوي والدين و مربيان در تفهيم 
مضامين مذهبي به کودک را آشکار و ايشان را به رفع آنها 

ترغيب مي کند.

پرسش هاي پژوهش
-درک کودکان ايراني از بهشت چگونه است؟
-درک کودکان ايراني از جهنم چگونه است؟

ايراني  براي کودکان  بهشت و جهنم  مفاهيم  از  -کدام يک 
واضح تر و ملموس تر است؟

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و توصيفي پيمايشي است 
و پس از تدوين اطالعات کتابخانه اي و جمع آوري نمونه هاي 
نقاشي کودکان به صورت ميداني به توصيف و تحليل آنها 

مي پردازد. 

جامعة آماري و روش نمونه گيري
جامعة آماري اين پژوهش کودکان شش تا نه سالة ايراني 
تصادفي  به صورت  استان  هفت  انتخاب  از  پس  هستند. 
شرق  (بوشهر).،  جنوب  گيالن).،  و  (مازندران  شمال  در 
(خراسان).، غرب (چهارمحال و بختياري). و مرکز ايران 
(اصفهان و قم).، استان تهران نيز عالوه بر آنها برگزيده شد. 
با عدم همکاري آموزش و پرورش استان بوشهر و عدم 
ارسال نمونه هاي قابل بررسي، جامعة آماري را هزار نفر 
از کودکان ساکن در شهرهاي بابلسر، ساري، انزلي، مشهد، 
که  داده اند  تهران تشکيل  و  قم، واوان  شهرکرد، اصفهان، 
به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. 
نمونه ها شامل نقاشي کودکان با موضوع بهشت و جهنم 
است. با توجه به تقليدي، تکراري يا مخدوش بودن تعدادي از 
نقاشي ها، ٢٨٢ نمونه به تناسب شهرها قابل تجزيه و تحليل 
تشخيص داده شد. کودکان در انتخاب تکنيک و قطع نقاشي 
محدوديت نداشته و زمان يکسان براي همة آنان در نظر 

گرفته شده است.

متغيرهاي پژوهش
رنگ هاي  و  نمادها  نمونه ها،  در  بررسي  مورد  متغيرهاي 
آدم،  شکل  شامل  نمادها  نقاشي هاست.  در  استفاده شده 
خورشيد، درخت، خانه، آسمان، زمين، رنگين کمان و رعد 
ابر و باران، درخت، حيوانات و پرندگان و  و برق، آب و 
رنگ ها شامل قرمز، نارنجي و سياه براي فضاي جهنم و 
رنگ هاي سبز، آبي و زرد در فضاي بهشت است. ضمنًا همة 
متغيرهايي که به منظور تجزيه و تحليل تعريف شده اند از نوع 

اسمي و كيفي درنظر گرفته  شده اند. 

روش تجزيه و تحليل داده ها
پس از جمع آوري و جداسازي نمونه ها، توصيف و تحليل 
آماري در نرم افزار اس پي اس اس انجام شده است. داده ها در 
سطح آمار توصيفي شامل فراواني و درصد مورد بررسي 
قرار گرفته اند. در نهايت نتايج به دست آمده از بررسي آماري 
با توجه به روان شناسي نمادها و رنگ هاي نقاشي کودکان 

تحليل شده اند.

پيشينة پژوهش
نقاشي کودکان از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است 
و کارکردهاي آن در شاخه هاي مختلف روان شناسي و هنر 
تصويرگري به اثبات رسيده است. پاشا و شريفي (١٣٧٢). 
کارکردهاي نقاشي کودکان را عنوان کرده و آن را در تعيين 
شاخص هاي مورد توجه کودک و همچنين درمان او مؤثر 
دانسته اند. معتمدنيا (١٣٨٩). مراحل نقاشي کودکان را مورد 
تجزيه و تحليل قرار داده است. اميري و اسعدي (١٣٨٦). 
تحول ترجيح رنگ در نقاشي کودکان چهار تا شش سالة 
شهر اصفهان را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده اند که 

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران



شماره۳۲  زمستان۹۳
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

رنگ هاي آبي، زرد، قرمز و نارنجي از بيشترين ارجحيت 
و سياه از کمترين ارجحيت در نقاشي کودکان برخوردار 
است. اميري و اسعدي و اکبري (١٣٩٠). تفاوت هاي جنسيتي 
ترتيب ترجيح رنگ در کودکان را مورد بررسي قرار داده اند. 
اما با وجود اشتراکات کلي در زمينة بررسي مفاهيم نقاشي 
کودکان، موضوع پژوهش حاضر تازگي داشته و تا کنون 

مورد مشابهي نگاشته نشده است.

مباحث نظري
نقاشي وسيلة ارتباطي کودک با دنياي خارج است، ارتباطي 
که با توجه به افزايش فاصله هاي عاطفي بين اشخاص و يا 
والدين با دنياي پاک و بي آاليش کودکان روز به روز در 
حال فزوني يافتن است. از سوي ديگر کودک آنچه را که از 
بيان آن عاجز است و يا آنچه را که در ناخودآگاهش منجر 
به درگيري ذهن او مي شود نيز از طريق نقاشي هايش بيان 
مي کند. تمايل به برقراري رابطه با ديگران منجر به ترسيم 
اشکالي مي شود که از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تجزيه 
و تحليل اند. مي توان از طريق نقاشي هاي کودک به فکر و ذهن 
او نفوذ پيدا کرد و با کندوکاو آنها به کشف ناهنجاري ها و 
مشکالت او نائل شد. «در واقع پي بردن به مشکالت عاطفي 
کودکان و همچنين درمان اختالالت رفتاري آنها از طريق 
 .(١٨ (طباطبايي،١٣٨٣:  است»  امکان پذير  نقاشي هايشان 
برخي نقاشي ها صرفًا طرح هايي تزييني يا خط خطي هستند 
که تعريف و توصيف آنها آسان است اما بيشتر کودکاني 
که تحت تعليم و تربيت قرار مي گيرند نقاشي هايي مي کشند 
که تصوير ند، يعني بازنمايي چيزي هستند»(گلين،١٣٨٧:٥٥). 
بنابراين در اغلب موارد تعريف نقاشي به شناخت تصوير 
باز مي گردد. «تعريف تصوير دشوار و اصوًال به فلسفة هنر 
مرتبط است و روان شناسان به اين مقوله ندرتًا پرداخته اند. 
ليکن تمام نظريه هاي مربوط به نقاشي کودکان با فرضياتي 
همراه اند»(گلين،١٣٨٧:٦١).  تصوير  ماهيت  و  نوع  دربارة 
تصوير همان گونه که در فلسفة هنر از افالطون تا ارسطو و 
کانت و.. به آن اشاره شده است بازنمايي واقعيت هاي بيروني 
است. نقاشي کودکان نيز به همين معنا و با اندکي تفاوت در 
اين تعريف مي گنجد. نقاش با علم به هنر خويش و با در نظر 
گرفتن کلية مسائلي که در جامعة هنري زمانه اش مطرح است 
به خلق اثر هنري اقدام مي کند. اما کودک به صورت ناخودآگاه 
و با اتکا به ذهن و قوة خيال خويش به بازنمايي تصاويري که 
به صورت ضمني از دنياي بيرون درک کرده است مي پردازد. 
بر اين اساس نقاشي هاي کودکان از منظر روان شناسي قابل 
بررسي و استنتاج اند. «کودکان روش هايي منحصربه فرد در 
فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن دارند که کامًال با 
Arsen- ,111:2011) «روش هاي بزرگساالن تفاوت دارد

io & Lemerise). با اين حال حوزة رشد انسان به طور 
فزاينده اي به موقعيت هاي متفاوتي که کودکان و بزرگساالن 
در آن زندگي مي کنند واقف است (Kagan,2003:54). گاه 

ممکـن اسـت تفاوتهاي زياد آنها دررشد شناختی و آگاهی 
از پيرامون، نيازهاي اوليه و اولويت هـاي آموزشی به خوبی 

 .( Freund & Baltes,29:2000) مشهود باشد
هر كودكي با فطرتي خداجو و خدايي به دنيا مي آيد و 
با قرار گرفتن در يك محيط اجتماعي و خانوادگي مذهبي بر 
شدت آن افزوده مي شود. كودكان در سير تحولي رشد خود، 
حدود چهارسالگي، به مرحلة نسبي درك مفهوم ها مي رسند 
و از توانايي عملكرد نمادين و خالقيت ذهني گسترده تري 
انسان  آنجا که «ناب ترين ويژگي  از  برخوردار مي شوند. 
پرسشگري اوست» (Swanson,28:1993). در سنين چهار 
تا هفت سالگي بارش ذهني و موج سؤاالت آنها والدين و مربيان 
را غافلگير مي سازد. برخي از سؤاالت مهم كودكان دربارة 
چگونگي و كجايي خدا و همچنين چگونگي بهشت و جهنم 
است. اگر کنجکاوي آنان براي دانستن تقويت شود مي توان 
 .(Lipman,1988)آنان را به متفکراني تأثيرپذير تبديل کرد
تفکر  آموزش  با  بايد  آموزشي  نظام  است  معتقد  ليپمن 
 .(Lipman,1991)انتقادي، قدرت قضاوت به کودک بدهد
اما متأسفانه نظام آموزشي در بسياري موارد به اين امر 
بي توجه مانده است. كودك در اين سنين از طريق نماد سازي 
و الگو سازي به تفكر مي پردازد. تقليد اولين گام در يادگيري 
كودك است. كودكان به طور معمول ابتدا باورهاي ساده را 
مي آموزند و آنگاه بينش وسيع تري پيدا مي كنند. «برقراري 
از  کودکان  زندگي روزمرة  و  ديني  آموزه هاي  بين  پيوند 
ويژگي هاي برنامة جديد تعليم و تربيت است»(مرعشي و 

ديگران،١٣٩١:١٩).
ويگوتسکي٥،  بالبي٤،  پياژه٣،  اريکسون٢،  فرويد١،     
کلبرک٦ و ديگران با نظريه هاي خودآگاهي درک جامعي از 
فرايند کودکي و نيازهاي او فراهم آوردند و با تبيين هاي 
داده اند.  را وسعت  اين دوره  از  بزرگساالن  خود شناخت 
«فهم چگونگي شکل گيري مفاهيم در ذهن کودک به درک 
 .(Thelen,1992:203)«نيازهاي او کمک شاياني مي نمايد
ممکن است والدين و مربيان وحشت از جهنم را با هدف نهي 
کودک از دروغ، اعمال نامناسب و نادرست ايجاد كنند، اما 
بايد اين نکته را در نظر داشت که ترسانيدن کودک از جهنم به 
ترس از خدا مي انجامد. ليپمن و همکاران او معتقدند مي توان 
کودکان را به گونه اي با فلسفه درگير کرد که به رغم سن کم 
 .(Lipman,1980)زمينه هاي تفکر فلسفي در آنها رشد يابد
اما به هرحال درگيري هاي ذهني کودکان در رابطه با سواالت 
و دغدغه هاي مذهبي و فلسفي از جمله مسائلي است که 
به دليل عدم توانايي گفتگو در رابطه با آنها به دفعات در 

نقاشي هايشان نمود مي يابد.

نمادهاي نقاشي کودکان
نقاشي هر کودک متفاوت از کودک ديگر هم سن وسال اوست. 
نقاشي کودکان مختلف  اين، برخي تصاوير در  با وجود 
وجود دارند که به لحاظ داشتن معاني مشابه در طي زمانهاي 

1. Freud
2. Erikson 
3. Piaget
4. Bowlby 
5. Vygotsky 
6. Kohlberg



متمادي قابل تجزيه و تحليل اند. درک اين تصاوير که به مثابه 
نماد هاي مشخص در نقاشي کودکان بروز مي يابند راهگشاي 
بسياري از مسائل نادانسته در ارتباط با کودک و تشخيص 
مسير درست تعليم و تربيت اوست. با استفاده از تحليل اين 
نمادها در موضوعات مشترک ترسيم شده توسط کودکان 
ساکن در مناطق مختلف مي توان به نتايج جالبي دست يافت. 
برخي از شاخص ترين اين نمادها و دليل ترسيمشان در ذيل 

آورده مي شوند.
آدم: شکل آدم در نقاشي کودکان بيش از هر چيز شکل خود 
او و يا درکي است که از بدن و تمايالتش دارد. در واقع 
بين بعضي خطوط آدمک نقاشي شده و خصوصيات رواني 
(فراري،  دارد  وجود  مشخصي  ارتباط  کودک  جسمي  و 
١٠٢:١٣٨٢). ترسيم آدم در نقاشي کودک ابتدا نشان دهندة 
وجود خود او و سپس مادر و ساير نزديکان در فضاي 

ترسيمي است.

عنصر  هر  از  بيش  خانه  کودکان،  نقاشي هاي  در  خانه: 
نقاشي کودک معموًال  ديگري ترسيم مي شود. در شروع 
بر باالي آن يک مثلث قرار  خانه به صورت يک مربع که 
دارد و سپس ديوارهاي اطراف آن ترسيم مي شود. خانه 
نماد پناهگاه و هستة اصلي خانواده اي است که ممکن است 
مورد عالقه يا تنفر کودک باشد. ممکن است خانه هايي که 

کودکان ترسيم مي کنند داراي باغچه و گل، درهاي بزرگ 
و پنجره و پرده هاي رنگين باشند. چنين خانه اي نماد يک 
زندگي سعادتمند است که کودک در آن احساس آرامش 

مي کند(فراري،١٣٨٢: ١١٢).

خورشيد: تصوير خورشيد به طور معمول بيانگر امنيت و 
شادي و قدرت است و به عقيدة برخي از محققان به معناي 
حضور پدري مطلوب و مؤثر در جمع صميمي  خانواده اي 
متحد است(امامي،١٣٨٢: ۱۶). بنابراين ترسيم آن به نحوي 
به شمار  کودک  براي  امن  تکيه گاه  يک  وجود  نشان دهندة 

مي رود.

آسمان و زمين: آسمان نماد پاكي و زمين نماد ثبات و امنيت 
است. در سن پنج يا شش سالگي كه کودکان قادر به درك داليل 
منطقي مي شوند به كشيدن زمين مي پردازند(امامي،١٣٨٢ 
:١١٧). اما آسمان به صورت فضاي خالي در صفحه از سنين 

پايين تر در نقاشي هاي کودک ديده مي شود.

به عنوان  درخت  از  روان شناسان  از  بسياري  درخت: 
موضوعي جهت شناخت شخصيت کودک استفاده کرده اند. 
در واقع از درخت به عنوان نمادي از خود کودک در نقاشي 

نام برده مي شود.

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران

 تصوير ٢. فاطمه احدطجري،  هشت  سالهتصوير١. زينب احمدي،  نه ساله
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رنگين کمان و رعد و برق: «رنگين کمان معرف قدرت الهي 
وحمايت سحرآميز مي باشد که در پناه آن مي توان به آرامش 
مادرانه اي  آغوش  به  بازگشت  ميل  همچنين  يافت.  دست 
دارد»  نياز  حمايتش  به  کودک  که  مي سازد  آشکار  را 
نيز نشانة  :١٩٥). رعد و برق در آسمان  (دادستان،١٣٧٤ 

حوادث پرخطر است.
آب، ابر، باران: آب سرچشمة حيات و نماد مادري، هيجان ها، 
دريافت هاي حسي و تخيل است. درياچه و اقيانوس نياز به 
حمايت مادرانه از کودک را مشخص مي سازد. از آنجا که آب 
با شيب زمين منطبق است مبين انعطاف پذيري، سازش يافتگي، 
ابرهاي  به صورت  آب  اگر  است.  روياپردازي  و  خيالبافي 
ترس  نشان دهندة  باشد  درآمده  موحش  و  تهديدکننده 
است.  مادر  وهيجان  کيفرها  خشم،  برون ريزي  از  کودک 
ابرهاي درهم فشرده نشانگر مادري مداخله گر است. اگر آب 
به صورت باران درآيد نشان دهندة غمگيني کودک است و 
اگر همة صفحه را قطره هاي باران بپوشاند نشانگر اضطراب 

کودک است.
حيوانات و پرندگان: اگر کودک به دليلي جز اينکه در محيط 
زندگي خويش حيواني ديده باشد يا خودش حيواني داشته 
باشد يا اصوًال حيوانات را دوست داشته باشد، حيواني را 
نقاشي کند (معموًال حيوانات وحشي)، ممکن است به دليل 

خاص  موقعيتي  در  که  باشد  تقصيري  و  گناه  احساس 
احساس مي کند و چون جرئت آن را ندارد که گناه خود را 
بيان کند ترجيح مي دهد آن  را در قالب تصوير حيواني ترسيم 
نقاشي  در  وحشي  حيوانات  برعکس  اهلي  حيوانات  کند. 
اجتماعي  و  مهارشده  کشاننده هاي  و  احساسات  معرف 
به  نياز  و  خانوادگي  چهارچوب  معرف  جوجه ها  هستند. 
نوازش و حمايت اند. کالغ ها و پرندگان سياه ديگر اضطراب، 
ترس و گنهکاري را بيان مي کنند. پرندگان آسمان نسبت به 
اينکه چه مقدار از فضاي نقاشي را اشغال کنند آرمانگري 
و خيال پردازي را نشان مي دهند. ماهي ها احساس راحتي 
وآرامش را نشان داده و گاه بي دفاع بودن را بيان مي کنند. 

مارها نشان دهندة کشاننده هاي پنهان و خطرناک اند.

رنگ در نقاشي کودکان
از ابتداي دوران کودکي، زماني که انسان اولين ادراکات رنگي 
خود را پيدا مي کند، شروع به قانونمند ساختن احساساتي 
مي کند که از اين رنگ ها به او مي رسد و در دوران بزرگسالي 
نيز بسيار به کار مي آيد. در واقع «رنگ در زندگي انسان 
از ابتداي کودکي تا بزرگسالي از اهميت بسزايي برخوردار 
است» (بختياري فرد، ١٣٨٨ :١٩). «بين نقش رنگ و زندگي 
حالتي  او  تکامل  دوران  گرفتن  نظر  در  با  کودک  عاطفي 
سه  سني  (فاصلة  کودکي  دوران  در  دارد.  وجود  موازي 

 تصوير ٤. زينب احمدي،  نه سالهتصوير٣. مايده نيکپور،   هفت ساله



دروني  فشارهاي  تحت  بيشتر  کودک  شش سالگي)  تا 
است، عالقة بسياري به رنگ دارد و آن را مقدم به شکل 
ظاهري(فرم) مي داند، ولي به تدريج هرقدر که از وابستگي 
او به  رنگ کم شود، عالقة او به تقدم شکل بر رنگ فزوني  
دوماهگي  از  کودکان  (کوثراحمدي،١٣:١٣٧٣).  مي يابد» 
ترجيح مي دهند با اشياي غيررنگي سر و کار داشته باشند. 
وقتي بچه ها بزرگ تر مي شوند ذهني رنگ گرا پيدا مي کنند 
و بيشتر از فرم جذب رنگ مي شوند. هنگامي که به سن 
بلوغ مي رسند ذهن آنها عمومًا فرم گرا مي شود اما بساري 
باقي  رنگ گرا  شان  زندگي  طول  در  خالق  انسان هاي  از 
مي مانند» (آيزمن،١٣٩٠ :١٧). همچنين «کودکان براي تأکيد 
روي قسمت هايي از کارشان ممکن است از رنگ هاي خاصي 
استفاده کنند. آنان به دو دليل بعضي قسمت ها را با رنگ 
تأکيد مي کنند. دليل اول اينکه آن مورد خاص براي کودک 
کامًال شناخته شده و بدون سؤال بوده و حالتي بديهي دارد و 
دليل ديگر اينکه او تصميم دارد به وسيلة رنگ آميزي آن مورد 
خاص، توجه خود و ديگران را به موضوع مورد نظرش 
جلب نموده و منظور خود را بيان نمايد. چراکه تماشاگر 
يک نقاشي کودکانه درنظر اول متوجه رنگي مي گردد که 
است»(لينچ،١٣٨٧:١٠٠).  بارزتر  و  چشمگيرتر  نقاشي  در 
رنگ قرمز رنگ وضعيت پرخطر و به طور ناخودآگاه براي 
انسان عالمت هشدار و خطر بوده است. «ارتباط رنگ قرمز 
با خون و آتش از گذشته هاي دور مورد بررسي است در 
واقع اين رنگ پايه واکنش ’بکش يا کشته مي شوي‘ و ترغيب 
انسان براي عمل به آن است»(لوشر،١٣٩٠ :١٩). رنگ قرمز 
نشان دهندة بدسرشتي و هيجان و رنگ زرد نشان دهندة 
احتياط و توجه است(فراري،١٣٧٦ :٩٧). ارتباط کهن اين رنگ 
با حيوانات شکارچي خطرناک و رنگ حشرات نيش دار و 
ساير جانوران مرموز يا ترسناک از قديم مورد توجه بوده 
است (لوشر،٣٧:١٣٨٠). در عين حال «حضور در همه جا» 
به عنوان  به رنگ زرد است(لينچ،١٣٧٨: ١٤). «سياه  متعلق 
نفي کنندة خود نشانگر ترک عالقه، تسليم يا انصراف نهايي 
بوده و از تأثير قوي بر هر رنگ برخوردار است و خصلت 

آن رنگ را مورد تأکيد و اهميت قرار مي دهد»(لوشر،١٣٨٠ 
ميان  در  رنگ  داغ ترين  دما  لحاظ  به  که  «نارنجي   .(٩٧:
شش ساله  تا  سه  کودکان  ميان  در  بيشتر  و  رنگ هاست 
استفاده مي شود»(همان: ٣١) «به همراه رنگ قرمز داراي 

بيشترين مقدار توجه و دريافت هستند» (لينچ،٩١:١٣٧٨).

يافته هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش (نمادها و رنگ هاي مورد استفاده در 
نقاشي کودکان) در سطح آمار توصيفي همراه با جداول 
مربوط به درصد و فراواني در زير بررسي و نمونه ها تحليل 

شده اند.
الف. بررسي نمادهاي نقاشي کودکان

  آدم
نقاشي هاي  آدم در  نمونه هاي جمع آوري شده حضور  در 

تصوير ٥. علي اصغر شهاني،  شش ساله

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران
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جدول ١. وجود آدم در جهنم

كودكان در جهنم بيشتر از بهشت است. ترسيم شکل آدم در 
بهشت به حداقل مي رسد. جداول ١و٢ مؤيد اين مطلب است. 
با وجود اين، آدم هاي موجود در جهنم به نحو قابل توجهي از 
آدم هاي بهشت متفاوت اند. در جهنم شکل انسان به صورتي 
غيرواقعي و عجيب و گاهي با وجود شاخ روي سر و يا 
تناسبات ناهمگون ترسيم شده است(تصوير١). آدم هاي جهنم 
سر و دستان بزرگ دارند و با حالتي سراسيمه و چشمان از 
حدقه بيرون زده، در حال فرياد زدن ترسيم شده اند. برخي از 
کودکان اغراق در نقاشي آدم هاي درون جهنم را تا حد ترسيم 
شاخ روي سرهايشان پيش برده اند. اگر آدم ترسيم شده زن 
باشد، چادر سياه بر سر و بدني حجيم و صورتي مضطرب 
اندازه هاي  با  ناواضح  اشکال  نقاشي ها  برخي  در  دارد. 
نامتعارف و چشم هاي قرمز و دهان باز با دندان هاي بزرگ 
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ديده مي شود که کودکان آنها را هيوال يا شبح يا مالئک عذاب 
جهنم توضيح داده اند. موجودات ماورايي در تجسم کودکان 
از جهنم نقش بسزايي داشته است. اين موجودات که با بال و 
يا اجزاي نامتعارف ترسيم شده اند به القاي وحشت فضاي 
دندان هاي  و  چنگال  ترسيم  افزوده اند(تصوير٢).  يادشده 
ترسناک و يا سرهاي جمجمه مانند نيز به درک کودکان از 
جهنم باز مي گردد. ترسيم موجود عجيب شبيه انسان که 
به گفتة کودکان شيطان است، بي ترديد نشئت گرفته از تفکرات 
کودک است. در يکي از نمونه ها انساني در جهنم ترسيم شده 
که به توضيح خود کودک براي کم شدن گناهانش در حال 
نماز است. اين تصوير احتماًال نشان دهندة نگرش کودک به 

واجبات ديني است.
جهنم  نقاشي هاي  در  آدم  شکل  نمونه ها  بيشتر  در 
به صورت شيطان و در نقاشي هاي بهشت به صورت فرشته 
ظهور يافته است(تصوير٣ و٤). اما حضور شيطان در جهنم 
بيشتر از حضور فرشتگان در بهشت است به طوري كه 
در ٦٤درصد از نقاشي هاي جهنم شيطان نقاشي شده است 
در حالي که اين شاخص براي فرشتگان ٤١/١درصد است. 
جداول ٣ و٤ نشان مي دهد كه ٩٤ نفر از كودكان (كمي بيش 
افرادي كه هر دو فضا را نقاشي كرده اند)  از يك سوم از 

شيطان و فرشته هر دو را ترسيم کرده اند.

 خانه 
جداول ٥ و ٦ موضوع ترسيم خانه در نقاشي بهشت و جهنم 
را نشان مي دهد. (داده هاي گمشده مربوط به كودكاني است 
كه بهشت يا جهنم را نقاشي نكرده اند). تصوير خانه، به عنوان 

 تصوير ٦. علي صالح پور، هشت ساله

 تصوير ٧. ياسمن حسني فرد، شش سال 

 تصوير ٨. بهمن قائدي، هشت ساله 
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چهارديواري امني که محل القاي آرامش به کودک است، در 
بهشت بيشتر از جهنم به چشم مي خورد و در واقع به جز موارد 

اندک تصوير خانه در نقاشي هاي جهنم ترسيم نشده است.
در مواردي که کودکان خانه را در بهشت و جهنم به طور 
همزمان نقاشي کرده اند، تفاوت هاي مشهودي از نظر رنگ، 
اندازه و فرم ديده مي شود(تصوير٥و٦). استفاده از رنگ هاي 
با درب سياه رنگ از مشخصه هاي قابل توجه خانه هاي جهنم گرم، اندازه هاي بيش از حد بزرگ و خطوط ناواضح محيطي 

است. همه اين ويژگي ها بر وجود حس ناامني در جهنم تأکيد 
مي کنند.

  خورشيد 
جداول ٧ و٨ به روشني بيان مي كنند كه خورشيد در جهنم 
تنها در ٤,٤درصد نقاشي ها حضور دارد در صورتي كه در 
بهشت اين رقم به ٥٧/١درصد مي رسد. در واقع نماد پدر 
به عنوان کسي که تکيه گاه و فراهم کننده آرامش است در بيشتر 
نقاشي هاي جهنم وجود ندارد. نوع ترسيم و رنگ آميزي از 
خورشيد در نقاشي جهنم اين دسته از كودكان نيز قابل توجه 
است(تصوير٧ و٨). تصور اين کودکان از خورشيد جهنم 
بسيار متفاوت تر از خورشيد بهشت است. رنگ آن قرمز يا 
سياه و اندازه آن از حد طبيعي بسيار بزرگ تر است و گاهي 
از آن شعله هاي آتش متصاعد شده است. گاه نيز خورشيد 
جهنم با ترسيم دندان هاي ترسناک از خورشيد خندان بهشت 

متمايز شده است.

 آسمان
وجود فضاي منفي به عنوان آسمان در نقاشي توسط متغير 
آسمان سنجيده شده است. همان طور كه در جدول ٩ و١٠ 
مشاهده مي شود وجود آسمان در نقاشي هاي جهنم تقريبًا 
برعكس نقاشي هاي بهشت است. (مقدار ١ وجود و مقدار ٠ 
نبود آسمان است). در واقع فضاي منفي يا آسمان القاکنندة  تصوير ٩. ندا فرشي،  نه ساله

تصوير١٠. حديثه ميرخدايي،  نه ساله

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران
فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

83.
100.

83.2
16.8
100.0

82.6
16.7
99.3
.7

100.0

23
4

28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

88.
100.

83.
11.
100.

85.
11.
96.
.3
100.

24
3
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

 جدول ٥. وجود خانه در بهشت

جدول ٦. وجود خانه در جهنم
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رنگي و نداشتن فضاي منفي يا آسمان از ديگر ويژگي هاي 
بارزي است که جهت تأکيد اين نکته به وفور در نقاشي جهنم 

ديده مي شود. 

 زمين
جهت دستيابي به نتيجة مطلوب، عالوه بر نماد آسمان، نماد 
زمين هم در در نمونه هاي جمع آوري شده مورد بررسي قرار 
گرفت. اين عنصر درنقاشي هاي بهشت با عنصر گل و سبزه 
و در نقاشي هاي جهنم با عنصر آتش نمايان شده است. با 
توجه به جداول ١١ و١٢ اين دو عنصر نقش قابل توجهي در 
نقاشي ها ايفا مي كنند به گونه اي كه در ٧٧/١درصد نقاشي هاي 
بهشت گل و سبزه به كار رفته  و عنصر آتش نيز در ٨٤/٦ 
درصد از نقاشي هاي جهنم وجود دارد (تصوير١١ و١٢).

 تصوير ١١. ديانا عبدي،  هشت ساله

تصوير ١٢. ديانا عبدي،  هشت ساله

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

17.1
100.0

17.1
82.9
100.0

17.0
82.3
99.3

.
100.0

48
232
280
2

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

22
100.

22
77.
100.

22.
76.
99.
.

100.

6
21
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

15
100.0

15
84.
100.0

14.
81.
96.
3.5
100.0

4
23
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

42.9
100.0

42.9
57.1
100.0

42.6
56.7
99.3
.3

100.0

120
160
280
2

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

95.6
100.0

95.6
4

100.0

91.8
4.

96.1
.3

100.0

259
1

271
1

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

حس آرامشي است که در جهنم وجود ندارد، درحالي که اين 
حس در نقاشي هاي بهشت در قالب فضاي سفيد نمود يافته 

است(تصوير٩و١٠).
به لحاظ رواني سفيدرنگ آرامش بوده و به عدم قبل از 
هبوط تعبير مي شود. بررسي آماري نشان مي دهد که اکثر 
کودکان به صورت ناخودآگاه وجود آرامش را در بهشت و 
نبود آن را در جهنم حس مي کنند. تراکم عناصر و لکه هاي 

جدول ٧. وجود خورشيد در بهشت

جدول ٨. وجود خورشيد در جهنم

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

63.6
100.0

63.6
36.4
100.0

61.3
35.1.
96.5
.3

100.0

1/3
9

272
1

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

جدول ٩. وجود آسمان در جهنم

جدول ١٠. وجود آسمان در بهشت

جدول ١١. وجود گل و سبزه در بهشت

جدول ١٢. وجود آتش در جهنم



  درخت
عنصر درخت هم در نقاشي هاي بهشت و هم در نقاشي هاي 
تفاوت  هرچند  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  جهنم 
چشمگيري در ترسيم اين عنصر در بهشت و جهنم ديده 
مي شود. درخت در بهشت به رنگ سبز و در جهنم به شکل 
خشک و بي بار است. جداول ١٣و١٤ وضعيت اين متغير 
را به خوبي به تصوير مي كشد. مقدار ١ بيان كنندة حضور 
عنصر درخت و مقدار ٠ نشانة نبود آن در نقاشي هاست. 
همان طور كه ديده مي شود، در ٧٢/٩درصد نقاشي ها بهشت 
درخت حضور دارد، در صورتي كه در نقاشي هاي جهنم 

تنها ١٥ كودك درخت را نقاشي كرده اند.

 رنگين کمان و رعد و برق
وجود رعد و برق در جهنم و رنگين كمان در آسمان بهشت 
در جدول ١٥ و١٦ مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. 
١٦/٢ درصد از افرادي كه جهنم را نقاشي كرده اند از رعد و 
برق در نقاشي خود استفاده کرده اند. همچنين ١٣/٢درصد از 
افرادي كه بهشت را نقاشي کرده اند رنگين کمان را در آسمان 

بهشت ترسيم كرده اند (تصوير١٥و١٦).

  آب، ابر، باران و برف 
دو  در  كودكان  نقاشي هاي  در  باران  عنصر  به كارگيري 
محيط بهشت و جهنم به شکل متفاوتي صورت گرفته است. 
درصد  در ٤٩/٦  باران  و  آب  جداول ١٧و١٨  به  توجه  با 

تصوير ١٤. هانيه قره داغي،  هفت ساله 

تصوير ١٥. جاويد ميرنوري،  هشت ساله 

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران

 تصوير ١٣. محدثه روزبين،  نه ساله 
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جهنم  نقاشي هاي  از  برخي  در  نيز  برف  دانه هاي 
مي خورد(تصوير١٧و١٨). به چشم 

در  به كاررفته  ابر  كه  مطلب  اين  گرفتن  نظر  در  با 
بوده  سرخ رنگ  يا  سياه  كودكان  توسط  جهنم  نقاشي 
و٢٠   ١٩ جداول  است،  آبي رنگ  بهشت  نقاشي  در  و 
وجود اين متغير را در دو فضاي نقاشي شده بررسي 
از  بيشتر  بهشت  در  عنصر  اين  به كارگيري  مي كند. 

جهنم در نقاشي كودكان است(تصوير١٧ و ١٨).

تصوير ١٦. مهرشاد خداداد،  هشت ساله 

تصوير ١٧. اميرمحمد حسيني هفت ساله 

 تصوير ١٨. پوريا زارعي،  هشت  ساله 

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

94.5
100.0

94.5
5.

100.0

91.1
5.

96.5
3.

100.0

257
1

272
1

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

27.1
100.0

27.1
72.9
100.0

27.0
72.3
99.3

.
100.0

7
204
280
2

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

جدول ١٣. وجود درخت در جهنم

جدول ١٤. وجود درخت در بهشت

نقاشي ها به عنوان يك عنصر مهم در فضاي بهشت وجود 
كه  باشد  دليل  اين  به  است  ممكن  موضوع  اين  دارد. 
باران  اما  مي شود.  ياد  نعمت  يك  به عنوان  باران  از 
آتش)  باران  سرخ رنگ    ،  (باران  عذاب  يك  به صورت 
به  را  جهنم  كه  افرادي  از  ٢١درصد  نقاشي  در  نيز 
تصوير كشيده اند ترسيم شده است. بارش باران آتش 
با نمايش قطره هاي سرخ يا زرد رنگ از ابرهاي سياه 
است.  جهنم  نقاشي هاي  اغلب  مشترکات  از  قرمز  و 

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

86.
100.

86.
13.
100.

86.
13.
99.
.

100.

24
3
28
2
28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

83.8
100.0

83.8
16.2
100.0

80.9
15.6
96.5
3.

100.0

228
4

272
1

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

جدول ١٥. وجود رنگين کمان در بهشت

جدول ١٦. وجود رعد و برق در جهنم



  حيوانات و پرندگان
ترسيم حيوانات در نقاشي، فارغ از مفاهيم روان شناسانة 
آن (احساس گناه در کودک) با محيط زندگي کودک ارتباط 
مستقيم دارد. به طور مثال در نقاشي بهشت کودکان ساکن 
در منطقه اي که شغل اصلي مردم کشاورزي و دامداري 
است، به کرات حيوانات خانگي ترسيم شده است. اين کودکان 
به واسطة نوع محيطي که در آن زندگي مي کنند و نوع حيواناتي 
که در محيط زندگي با آن روبه رو هستند، شکل حيوانات را 
ترسيم کرده اند، ضمن آنکه کالغ و مار از جانوراني هستند 
مناطق  کودکان  توسط  شده  ترسيم  جهنم  فضاي  در  که 
مختلف بسيار به چشم مي خورد(تصوير١٩و٢٠). در جهنم 
به كارگيري حيوانات موذي مانند مار و پرندگان سياه  رنگ 
و در بهشت حيواناتي مانند ماهي، جوجه و پروانه بررسي 
شده است. با توجه به جداول ٢١ و٢٢ حضور حيوانات و 
پرندگان در بهشت بيشتر از جهنم در نقاشي كودكان است. 
همچنين ٧٢ نفر از كودكان در نقاشي هاي خود اين متغير را 

به كار نبرده اند. 

ب . بررسي رنگ ها در نقاشي کودکان
بازي  به کمک  را  پژوهش  بيشتر کودکان موضوع مورد 
رنگ ها نشان داده اند. اين امر بيانگر اين است که اغلب کودکان 
درک درستي از اشکال و احجامي که مي تواند در بهشت و 
جهنم موجود باشد ندارند و اين درک مبهم کودکان را به 
سمت استفاده از رنگ ها براي بيان تجسمشان سوق مي دهد. 
با وجود اين نمونه ها نشان مي دهند که درک همة کودکان از 
جهنم بيشتر از بهشت بوده است، چرا که در ترسيم جهنم 
چه با رنگ و چه با شکل موفق تر عمل کرده و عمدتًا در 
ترتيب تقدم و تأخر موضوع نقاشي ابتدا به ترسيم جهنم 
پرداخته اند. استفاده از رنگ هاي گرم، نارنجي، قرمز و زرد 
توأم با لکه هاي سياه مهم ترين وجه اشتراک آنان در نقاشي 

جهنم بوده است.
عمده  در  غالب  رنگ  جمع آوري شده  نمونه هاي  در 
تصاوير جهنم قرمز است، اما رنگ هاي زرد و سياه و نارنجي 
نيز در برخي از نقاشي ها ديده مي شود. به ندرت در نقاشي 
آدم هاي درون جهنم از رنگ سبز و آبي استفاده شده است 

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

79
100.

79.
21.
100.

76.
20.
96
3.
100.

21
5

27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

50.4
100.0

50.4
49.6
100.0

50.0
49.3
99.3
3.

100.0

141
139
280
2

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

63.4
100.

63
36.
100.

62.
36.
99.
.

100.

17
10
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

79.4
100.0

79
20.6
100.0

76.6
19.9
96.5
3.

100.0

216
5

272
1

282

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

جدول١٨. وجود آب و باران در بهشت

تصوير ٢٠. پوريا جناب،  هشت ساله تصوير ١٩. اميرحسين نادي،  هفت ساله 

جدول ١٩. وجود ابر در بهشتجدول ١٧. وجود برف و باران در حهنم

جدول ٢٠. وجود ابر در جهنم
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و اين امر نيز بدليل مشخص کردن آدم ها با رنگ سرد در 
فضاي رنگي کامًال گرم بوده است. هرچند ترکيب رنگ ها 
ممکن است براي کودک مملو از هيجان و اکتشاف باشد اما 
بايد از تفاوت ها و تضادهايي که در طبيعت وجود دارد آگاه 
باشند تا بتوانند با استفاده از اين تضادها اختالف دو موضوع 
را به طور مؤثرتري نشان دهند. برخي از کودکان براي زمينة 
نقاشي خويش کاغذ سياه رنگ را با کمال هوشمندي برگزيده 
و با توجه به اينکه دو موضوع در يک صفحه اند به وضوح 
که  نظريه  اين  داده اند.  برتري  بهشت  به  را  جهنم  ترسيم 
««مي توان تاريکي را در تاريکي نقاشي کرد» در مورد اين 
انتخاب صادق است. مورد ديگري که در بررسي رنگ هاي 

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

20.
100.

20
79.
100.

19.
77.
96.
3.
100.

5
21
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

47.
100.

47.
52.9
100.

45.
51.
96.
3.
100.

12
14
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

6.
100.

6.
93.
100.

6.
90.
96.
3.
100.

1
25
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

15.
100.

15.
84.
100.

15.
84.
99.
.

100.

4
23
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

56.
100.

56
43.
100.

54.
42.
96.
3.
100.

15
11
27
1

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

45.
100.

45
54.
100.

45.
53.
99.
.

100.

12
15
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

1.8
42.3
44.9
80.5
90.1
91.9
92.6
100.0

1.8
40.4
2.6

35.7
9.6
1.8
7

7.1
100.0

1.8
39.0
2.5

34.4
9.2
1.8
.7
7.1

96.5
3.5
100.

5
110
7
97
26
5
2
20

272
10

282

   هيچكدام    وضعيت       
   سياه، نارنجي، قرمز

    سياه و نارنجي
    سياه و قرمز

    نارنجي و قرمز
    سياه 

    نارنجي
    قرمز

    مجموع 
    داده      گمشده
               مجموع

جدول ٢١. وجود حيوانات و پرندگان در جهنم 

جدول ٢٢. وجود حيوانات و پرندگان در بهشت 

جدول ٢٣. وجود رنگ ها در جهنم 

جدول ٢٤. وجود رنگ سياه در جهنم

جدول ٢٥. وجود رنگ نارنجي در جهنم

جدول ٢٦. وجود رنگ قرمز در جهنم 

جدول ٢٧. وجود رنگ زرد در بهشت  

استفاده شده توسط کودکان مشاهده مي شود تفاوت رنگ 
بين انسان هاي خوب و بد است که نشان دهندة تأثير قوي 
رنگ در ذهن کودکان براي بيان نوع نگرش و تلقي آنها از 
مفاهيم خير و شر است. به عنوان مثال در يکي از نقاشي ها، 
که بهشت آن سوي پل صراط و جهنم زير آن ترسيم شده 
است، رنگ انسان هايي که مي توانند از پل عبور کنند و به 
بهشت برسند آبي بوده و انسان هايي از پل صراط سقوط 

مي کنند بارنگ قرمز ترسيم شده اند. 
نمونه هاي  در  کودکان  توسط  رنگ ها  به کارگيري   
جمع آوري شده به صورت استفاده يا عدم استفاده از رنگ 
در جدول ٢٣ بررسي شده است. جداول ٢٤و٢٥ و٢٦ نيز 



نتيجه
همان گونه که بيان شد شکل سادة يک آدمک بيان کنندة شخصيت خود کودک است. کودک خود را با 
آدمکي که نقاشي کرده شبيه مي داند. در واقع حضور يا عدم حضور تصوير آدم در نقاشي بيانگر وجود 
يا نبود خود کودک است. با توجه به يافته ها (جداول١تا٤)، تصوير انسان و يا خود کودک به کرات در 
جهنم ترسيم شده است اما در فضاهاي نقاشي شده در بهشت تصوير خود کودک يا اطرافيان و نزديکان 
او مشاهده نمي شود و اين امر نشان دهندة آن است که کودکان جهنم را به انسان نزديک تر از بهشت 
دانسته اند. تجسم انسان در هيبت شيطان در جهنم و به صورت فرشته در بهشت نتيجة درک کودک 

بررسي بازتاب تصويري بهشت  و 
جهنم  در نقاشي کودکان  ٦ تا ٩ ساله 

در ايران

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

3.5
4.3
100.

3.5
..

95.7
100.0

3.5
.

95.7
100.0

10
2

270
282

بهشت وضعيت     
          جهنم 

بهشت وجهنم   
        مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

3.6
44.3
44.6
49.3
87.5
88.6
93.9
100.0

3.6
40.7
.4
4.6

38.2
1.1
5.4
6.1

100.0

3.5
40.4

4
4.6

37.9
1.1
5.3
6.0

99.3
.7

100.0

10
114
1

13
107
3
15
17

280
2

282

     وضعيت     
     هيچكدام

 آبي و زرد و سبز
 آبي و زرد
 آبي و سبز

  آبي 
  زرد
  سبز

 مجموع
  داده    گمشده
          مجموع

نشان مي دهد که رنگ هاي سياه، قرمز و نارنجي به ترتيب 
استفاده  نقاشي هاي جهنم  در ٧٩/٨، ٩٣/٨ و٥٢/٩ درصد 
شده است(تصوير١و١٩). جداول و نمودارهاي زير مطالب 

بيان شده را به طرز گوياتري بيان مي کنند.
در خصوص کاربرد رنگ در نقاشي هاي بهشت مي توان 
گفت سه رنگ آبي، سبز و زرد بيشترين استفاده را به خود 
اختصاص داده اند که در اين بين رنگ سبز در ٨٩/٦ درصد 
ازنقاشي ها، رنگ  زرد در ٨٤/٦ درصد و رنگ آبي نيز در 
٤٦,٨درصد از نقاشي ها به کار رفته است(تصوير١٠و١٣). 
نکتة قابل توجه در اين بررسي اين است که در ٤٠/٧درصد 
از نقاشي هاي بهشت هر سه رنگ سبز، زرد و آبي به طور 
همزمان استفاده شده است كه رقم قابل اعتنايي به شمار 
مي رود. مطالب گفته شده در جداول ٢٧، ٢٨، ٢٩ و٣٠ نمود 

يافته است.

  توجه به فضاي بهشت و جهنم
همان طور كه بيان شد در اين پژوهش از تمامي كودكان 
خواسته شده است كه بهشت و جهنم را ترسيم كنند. جدول 
٣١ نشان دهندة اين است که چه درصدي از كودكان بهشت 

و جهنم را همزمان و يا به تنهايي ترسيم کرده اند.
از ميان همة نمونه ها، تنها ٢ مورد فقط جهنم و ١٠ مورد 
فقط بهشت را نقاشي کرده و بقيه فضاهاي خواسته شده 
را ترسيم كرده اند. با وجود اين، نقاشي هاي جهنم به طرز 
چشمگيري گوياتر و قوي تر از تصوير بهشت  ترسيم شده اند. 
در برخي از نمونه هاي به دست آمده، کودکان به دليل نداشتن 
تصوير ذهني دقيق از موضوع بهشت، صرفًا فضاي آن را 
با تشبيه به فضاهاي خوشايندي مانند شهربازي يا پارک 

ترسيم کرده اند.

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

13.
100.

53.
46.
100.

15.
84.
99.
.

100.

4
23
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

فراوانيدرصد درصد معتبردرصد تجمعي

10.
100.

10.
89.
100.

10.
89.
99.
.

100.

2
25
28
2

28

  0      وضعيت
1  

   مجموع       
   داده      گمشده

    مجموع

جدول ٢٨. وجود رنگ آبي در بهشت 

جدول ٢٩. وجود رنگ سبز در بهشت 

جدول ٣٠. وجود رنگ ها در در بهشت

جدول ٣١. به تصوير کشيدن بهشت و جهنم 



شماره۳۲  زمستان۹۳
۹۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از فضاهاي يادشده است. ترسيم خانه که نماد چهارديواري امن و محلي براي آرامش کودک است با 
آماري قابل توجه در بهشت قابل پيش بيني است اما خانه هاي سياه رنگ بدون در و پنجره در جهنم 
نمي تواند به درک کودک از اين چهار ديواري بي ارتباط باشد(جدول٥و٦). احتماًال هدف از ترسيم چنين 
خانه اي بر نبود آرامش و امنيت در جهنم تأکيد مي کند که درک چنين نکته اي از سوي کودک بسيار قابل 
تأمل است. ترسيم نکردن خورشيد در جهنم به عنوان نماد پدر نيز حس ناامني موجود در جهنم را به 
نحو ديگري بيان مي کند، در حالي که ترسيم خانه و خورشيد در بسياري از نقاشي هاي بهشت نشانة 
وجود امنيت و تکيه گاه در اين فضاست(جدول ٧و٨). با توجه به اينکه حضور درخت در نقاشي کودکان 
نشانة خود کودک است، به کارگيري عنصر درخت در بهشت تصور ناخودآگاه کودک از وجود خويش 
در فضاي يادشده را بيان مي کند. هرچند کودکان از ترسيم آدمکي که نشانگر وجودشان در بهشت 
باشد سر باز زده اند اما وجود درخت به صورتي غيرمستقيم نشانة تجسم خود کودک در بهشت است. 
کودک در اين سن تفاوت ميان شکل ها را مي فهمد و استفاده از آنان نمي تواند بي دليل يا تصادفي باشد 
بلکه ترکيبي از نيروي خودآگاه و ناخودآگاه در ترسيم اين اشکال براي تجسم موضوع نقاشي شده 
دخيل  هستند. نيروي خودآگاه نشئت گرفته از آموزش و درک کودک مي باشد اما نيروي ناخودآگاه به 
تعبير عرفان شرقي نتيجة پاکي روح کودک و وصل آن به مبدأ انسان يعني ذات مقدس خداوند است که 
در نقاشي او براي تجسم بخشيدن به موضوعات ظاهر مي شود و همين اتصال نيز منجر به تجسم خود 
کودک در بهشت مي شود. از اشتراکات قابل توجه ديگر در نمونه ها شکل پل(صراط) در فضاي جهنم 
است که براي نمايش لغزش انسان هاي در حال عبور از آن استفاده شده است. ترسيم آتش، رعد و برق، 
ابر و باران سرخ رنگ نيز در بسياري از نمونه ها احساس آشفتگي و ترس، اضطراب و هيجان کودک از 
جهنم را تأکيد مي کند. مفهوم جهنم در ذهن کودکان با مفاهيمي چون اسارت، طرد شدن، متفاوت بودن 

و سقوط برابري مي کند و اين ذهنيت به طور گسترده اي در نقاشي هاي کودکان قابل مشاهده است.
در نقاشي بيشتر کودکان آنچه از بهشت تصوير شده است، درک کودک از لطافت و آرامش است. گل 
و سبزه، رنگين کمان، ابر و باران، آسمان آبي رنگ بيانگر اين موضوع است که تلقي کودک از بهشت، 
فضايي لطيف، دوست داشتني همراه با آرامش است. رنگ ها نيز در بهشت عمدتًا به سردي مي گرايند. 
اين نگرش به سردي نيز نشئت گرفته از همان ميل به آرامش ابدي در بهشت موعود است. اين نکتة قابل 
تأملي است که احتماًال عدم آرامش و سردرگمي دنياي امروز، تجسم بهشت موعود را در ذهن کودکان 

مترادف آرامش ساخته است.
 به طور کلي، به نظر مي رسد موضوع بهشت يا جهنم در ذهن کودکان ايران تعاريف مشترکي دارد. 
اغلب کودکان درک مبهمي از بهشت داشته و از ترسيم انسان در بهشت اجتناب کرده اند. بررسي نمونه ها 
نشان مي دهد که در مجموع درک کودکان از جهنم بسيار ملموس تر از بهشت بوده است و اين موضوع 
مي تواند ناشي از تعليم و تربيتي باشد که توسط اطرافيان به کودکان القا مي شود. با در نظر گرفتن 
اشتراکات نقاشي ها مي توان نتيجه گرفت بيشتر کودکان از جهنم تفسير بهتر، واضح و گوياتري نسبت 
به بهشت و موضوعات پيرامون آن دارند. عواملي مانند ترسانيدن کودک از جهنم با هدف اجتناب او از 
اعمال نادرست يا تکرار بيش از حد در پرداختن به مقولة جهنم مي تواند در شکل گيري اين ديدگاه مؤثر 
بوده باشد. بنابراين به نظر مي رسد تعليم آموزه هاي مذهبي توسط اطرافيان در سنين شکل گيري و 
رشد کودک نيازمند بازنگري اساسي و جدي است. از سوي ديگر بيان غيرمستقيم مفاهيمي مانند جهنم 
بسيار نتيجه  بخش تر از بيان مستقيم آن خواهد       بود. همچنين تکرار مفاهيم مثبت و اميدبخش مانند بهشت 
عالوه بر نزديک تر کردن کودک به خدا، به ملموس تر شدن مفهوم نيکي در ذهن او منجر خواهد  شد. در 
تعاليم و آموزه هاي ديني اسالم و اهم آنها قرآن نيز واژة بهشت و جهنم به دفعات مساوي آورده شده 



است(هرکدام ۷۷بار). بنابراين تأکيد يکي بر ديگري اساسًا سازگار با اعتقادات مذهبي مسلمانان نيست 
و اگر اين تأکيد روي واژة جهنم باشد آشکارا با رحمانيت خداوند متعال که در قرآن و احاديث به کرات 
به آن تأکيد شده است در تضاد است. بزرگ تر جلوه دادن جهنم براي کودکان نه تنها تأثير مثبتي در 
تربيت آنها نخواهد داشت بلکه ممکن است به مبارزة منفي با دين بينجامد که با باالتر رفتن سن کودک 
به طرق گوناگون بروز مي يابد. نتايجي از اين دست در تصويرگري کتب مذهبي کودکان نيز بايد مورد 
توجه قرار گيرد، چرا که تصوير در کتاب هاي کودکان نقش قابل توجهي در درک آنها از موضوعات 

ايفا مي کند.
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Hand The goal: Psychological studies indicate that the child,s painting reflects her/his conscious 
and unconscious learning about various concepts and also expresses whatever s/he fails to talk 
about. The children’s subjective concern about religious issues and questions is one of the 
subjects which appear in their paintings because of their inability to talk about them.The goal of 
this research is to study the visual reflection of heaven and hell in paintings by Iranian children 
of 6 to 9 years old. 
The method: The present paper is an applied research and uses descriptive and survey methods. 
After studying psychological reasons of children,s tendency to painting and analysis of the 
applied symbols and colors in their paintings, a collection of 6 to9-year-old children,s paintings 
about «heaven and hell» was gathered from several cities of Iran by using multistage cluster 
sampling.
The variables of this research paper are the symbols and colors applied in the children,s 
paintings. 
The findings and the results: The findings of studying approximately 1000 samples by using 
statistic software (SPSS) in two different levels of “percentage” and “abundance” in descriptive 
statistics, reveal that heaven is the symbol of peace and ease, while hell represents chaos and 
anxiety in the mind of the Iranian children.
Analyzing the samples lead to this conclusion that the image of hell ismore accessible and 
tangible than heaven in the minds of the Iranian children.

Keywords: Child Psychology,Heaven,Hell,Child’s Painting, Iranian Children.
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