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 پیشگفتار

 
نقاشــی های فرافکن، برای مثال، آزمون خانه  درخت آدم )HTP(، یک آدم بکش )DAP(، ترســیم شکل 
انســان )HFD(، یا نقاشــی خانواده در حال انجام کار )KFD(، معموالً در مجموعه های تشــخیصی و 
روش های ارزیابی گنجانده شــده اند و به عنوان روشــی برای اندازه گیری تغییر حاصل از روان درمانی به 
کار می روند. با این حال، دربارۀ پایایی و روایی آن ها، شــواهد منفی زیادی وجود دارد. پس چرا به این 
فراوانی اســتفاده می شوند؟ به نظر می رسد که پاسخ تا حدی در تجربة آزماینده نهفته است، تجربه ای که 
در آن، نقاشــی ها در انعکاس اطالعات ارزشمند دربارۀ نقاش، بسیار جذاب می نماید. برای مثال، خانه ای 
بدون راه رســیدن به آن، با در باریک و پنجره های کم یا پوشیده و بدون دودکش، حس انزوای سترونی 

را می رساند که رها شدن از آن دشوار است.
هدف این کتاب، تدارك کار با مجموعه نقاشــی هایی است که ورود دانشجویان یا متخصصان بالینی 
را به دنیای ذهنی مراجع ممکن می ســازد، دنیایی که از بیان کالمی مراجع ممکن اســت به آســانی قابل 

تشخیص نباشد.
این دنیای ذهنی ممکن اســت به معنای جنبه هایی از ســاختار خود و خود ـ درـ جهان مفهوم سازی 
شــود که احتماالًً کانون تالش های درمانگرانة آتی اســت و بعدها در بازآزمایــی به عنوان ابزار ارزیابی 

پیشرفت، واپس روی و کانون نوین توجه به کار خواهد رفت.
کتاب حاضر می کوشــد که یک فّن مبتنی بر نظریه را به صورت گام به گام و مشــروح به منظور تعیین 
ویژگی های شــخصیتی، فراهم کند. برای دانشــجویانی که در حال یادگیری این روش هســتند یا برای 
متخّصصانی که از این روش برای ارزیابی یک مراجع اســتفاده می کنند، این کتاب یک روش آســان را 
معرفی می کند که در کاربســت یک رویکرد همدالنه به منظور به دســت آوردن یک تحلیل دریافت گرانة 
کلی در درجة اول و سپس یک تحلیل ساختاری جامع - یک نیمرخ شخصیتی تصویر به تصویر - همراه 
با شــرح و تفسیر، ارزیاب را یاری دهد. اهمیت بعد فامی )رنگی( نیز به طور کافی شرح داده شده است. 
عالوه بر این، این کار نه تنها حوزه های مشــکل دار را شناسایی می کند بلکه ویژگی های بهینه یا مثبت را 

نیز شرح می دهد.
روان شناســی خود مبتنی بر تحلیل روانی که به وسیلة هینز کوهات معرفی شده است به عنوان مبنای 
نظریه ای این کار اســتفاده شده اســت. کوهات روی ساختار خود تأکید می کند و اهمیت تجربة موضوع 
خود به طور مستقیم به مبانی زیربنایی تمام آزمون های فرافکن مرتبط است - بازنمایی ویژگی ها، صفات 
و پویایی های خود فرد و چهره های معنی دار زندگی وی در ادراك ها یا تولیدات او. عالوه بر این، تمرکز 
کوهات روی فرایند غرق شــدگی همدالنه در جهان تجربة ذهنی فرد به عنوان ابزاری برای دســتیابی به 

معانی منتقل شده به وسیلة تولیدات هنری وی عمل می کند.
به عقیدۀ همر )1958( اســتفاده از موردپژوهی ها و تحلیل پیش و پس از درمان نقاشی های فرافکن، 
ابزارهای مهم در تأیید پایایی و روایی آن ها هستند. یک مطالعة جدید به وسیلة رابینز و همکاران )1991( 
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روی یک بیمار بزرگســال آشفته نشان داد که ترسیم آدمک وی در طول درمان بستری فشردۀ وی بهبود 
معناداری یافته بود. اثر حاضر بیش از هر موضوعی به مثال هایی از آزمودنی ها در مقایســه با خودشــان 
پرداخته است. هر ترسیم جداگانه )خانه، درخت، آدم ها، حیوان( و نیز یک مورد ترکیبی )تمام 10 ترسیم، 

رنگی و غیررنگی( از آغاز درمان تا وضعیت یک )یا چند( سال بعد فرد ارائه شده است.
با توجه به نبود یک بنیاد آماری یا تجربی اثبات شــده برای تفسیر نقاشی های فرافکن، تالش کنونی 
برای ورود به دنیای ذهنی نقاش به منظور فراهم کردن روشی برای دستیابی به معنای گفته های فرد دربارۀ 
خودش، ممکن است در شــرایط کنونی دانش ما، بهترین راه برای بهره مندی مفید و معنادار از نقاشی ها 

باشد.
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 تقدیر و تشکر

 
شاید این کتاب بدون یاری دکتر جن.کی.نبل "روان شناس روان شناس” به سرانجام نمی رسید، شوق وی 

برای آزمون روان شناختی، گسترده و الهام بخش بود.
این پروژه، در بخشــی از آماده سازی، از حمایت و یاری دکتر رابرت مک گراث، استاد روان شناسی 
دانشگاه فیرلیگ دیکینســون برخوردار بود. همچنین مایلم که از دانشجویان وی و سایر دانشجویانی که 
دســتیار پژوهش بودند تشکر کنم. پیشــتر، همکارانم در کلینیک سالمت روان پاساییک، یاریم کردند تا 
توانم را صرف تفســیر نقاشی های فرافکن بکنم. مایلم که به خاطر عالقه و حمایت شان از آن ها قدردانی 

کنم.
از سوزان ایی. الکساندر سپاس و قدردانی بی دریغی دارم که حمایت، تشویق و تدبیر وی مرا به سوی 
چاپ این اثر رهنمون کرد. مقدمه وی برای کار دکتر ایرولیگ بی. وینر و دکتر جان ایی. اکسنر، که مایلم 

از آن ها هم به خاطر بررسی کارم قدردانی کنم، بسیار ارزشمند بود.
همچنین مایلم از دکتر دیوید اس. مک ایساك، استاد، همکار و دوست ارزشمندم تشکر کنم که مرا با 

کار هینز کوهات آشنا کرد و در راه درك من از روان شناسی خود، همواره راهنما و چراغ راه من بود.
در طول چندین سال شکل گیری این کار، همکاران زیادی کمک و پشتیبانی کردند. من به ویژه مایلم 
که از دکتر روان شــناس پگی کاربیزیرو، دکتر جودیت. ای. کوچ؛ دکتر روان شناس مارك آی. لیپکاس و 

دکتر استیفن بی. سافران به خاطر همکاری بی نظیرشان تشکر کنم.
لنســینگ هیز و توبی وال ویراســتاران مؤسســه برونر/مازل به خاطر کمکشــان شایستة تشکر ویژه 
هستند. همچنین مایلم از کاترین ون اسکیور، ویراستار تولید و ادسیلورسو مدیر تولید به خاطر کمک های 

بی دریغشان در آماده سازی بخش رنگی، تشکر کنم.
دوست دارم از دوستان و خویشاوندانم تشکر کنم که گرچه گاه در مقابل طول کشیدن این کار لعنتی! 
واکنش های عجیبی نشــان می دادند اما با این وجود باز بی دریغ مایة تشــویق و غرور من بودند. دوستان 
عزیزم، بروس و شری فریدمن، جوان و سندی گلب، و چارلز و جن هنیگ و نیز خواهرانم ایریس بروکز 
و مریلن ارنســت، مادر خوانده ام، ویوین کارتر، خواهر خوانده هایم وندی، دبی و مارسی )و همسرانشان 
و نوه های شگفت انگیزم(، همچنین گیل و یوناکالین و استیون و مایکل لبوویتز، والدینم، سم و فرانسیس 
الیبوویتز، مایه افتخارم بوده اند. از همسرم والری به خاطر شکیبایی و مهربانی عاشقانه اش تشکر می کنم و 

با سپاس و عشق بی دریغ این کار را به او تقدیم می کنم.
از مراجعانی که ترسیم هایشــان در این کتاب آمده اســت و نیز بسیاری از مراجعان )و دیگران( که با 
اعتماد، ترسیم هایشــان را در اختیارم قرار دادند، تشکر و قدردانی فراوان می نمایم. “بدون یاری آنها، این 

کار میسر نبود.”
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 نقاشی های فرافکن )PD(، در اصل ترسیم شکل انسان، از دهه 1920 برای ارزیابی شخصیت و/یا کارکرد 
هوشی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت )گودیناف، 1926(. گودیناف که از آزمون های ترسیمی به طور 
عمده برای ارزیابی بهره هوشی کودکان استفاده می کرد، متوجه شد که آزمون “یک آدم بکش” او داده های 
شخصیتی چشمگیری نیز فراهم می کند. ترسیم ها در مجموعه های کامل ارزیابی گنجانده شدند و به سوی 
ارزیابی بزرگســاالن نیز گســترش یافتند. مک هور )1949( با به کارگیری یک رویکرد روان تحلیل گرانه، 
اولین رســالة جامع را ارائه کرد که می کوشــید معنایی را به ترسیم شکل انسان هم در بعد محتوا )معنای 
نمادین( و هم عوامل ســاختاری از قبیل کیفیت خطوط، اندازه و مکان ترسیم نسبت دهد. باك )1948( 
تقریباً همزمان با مک هور این رویکرد را  به ترســیم خانه، درخت و نیز آدم گســترش داد. همر )1958( 
کار باك را دقیق تر کرد و کار گســترده و تأثیرگذاری انجام داد که نتیجة  همکاری پژوهشــگران پیشرو 
در حوزه هایی از قبیل جنبه های بیانی1 )ســاختاری2 ( نقاشی های فرافکن؛ ترسیم های کودك، نوجوان و 
بزرگسال؛ استفاده از ترسیم ها در تحلیل پیش و پس از درمان؛ نمادگرایی در ترسیم حیوانات و نیز سایر 

استفاده های نقاشی های فرافکن در ارزیابی بالینی و هر درمانی بود.
کار همر و باك درباره ترســیم خانه ـ درخت ـ آدم، تعدادی کتــاب راهنما و کاتالوگ به بار آورد که 
متون پژوهشــی موجود را دربارۀ تالش برای نسبت دادن معنا به جنبه های گوناگون آزمون های فرافکن، 
اســتحکام بخشــید )بیلوســکاس، 1980؛ باك، 1966، 1992؛ جولز، 1971؛ میچل و همکاران، 1993؛ 

اوگدون، 1967، 1981؛ اربان، 1963؛ ونک3، 1977(.
اکثر پژوهش های انجام شده به منظور اثبات پایایی و روایی تفسیرهای انجام شده به وسیلة پژوهشگران 
نامبرده در باال، به وســیله سونســن )1957، 1968( به شدت به چالش طلبیده شد. سایر زمینه یابی ها )در 
درجة نخســت، ترســیم شــکل آدم( نیز در حمایت از پایایی و روایی آن ها شکســت خورد )هریس، 
1963؛ کاهیل، 1984؛ کالپفر و تولبی، 1976؛ ســوین و اوزکمپ، 1969(. این امر باعث شــد که برخی 

1. expressive         2. structural
3. Wenck

مقدمه

1



12ت تفسیر نقاشی های فرافکن

از نویســندگان از حذف ترســیم شــکل آدم )یا یک آدم بکش( به عنوان یک “آزمون” گنجانده شده در 
مجموعه هــای بالینی طرفداری کنند و عنوان کنند که این ابــزار در بهترین حالت می تواند فقط به عنوان 
بخشــی از فرایند مصاحبه به کار رود )آناســتازی، 1982؛ جوینر و همکاران، 1996؛ جوینر و اشمیدت، 

1997؛ گرشام، 1993؛ کمفوس و پلیس، 1993؛ نوف، 1993؛ موتا و همکاران، 1993(.
از سوی دیگر، یافته های پژوهشی مثبتی هم وجود دارد. ریتمیلر و هندلر )a1997 و b1997( در پاسخ 
به جوینر و همکاران )1996( معتقدند که نقاشی های فرافکن فایدۀ چشمگیری دارند، به شرط آن که عالئم 
انفرادی خارج از زمینه مورد استفاده قرار نگیرند، توانایی هنری و میزان جزئیات مورد توجه قرار گیرد یا 
کنترل شود، تمایزها با جزئیات انجام شود )برای مثال، آیا استفاده از پاك کن باعث بهبودی کار می شود؟ 
آیا انواع متفاوتی از ســایه زدن وجود دارد؟(، تفسیرهای نقاشی برای پیش بینی نتایج سایر آزمون ها مورد 
اســتفاده قرار گیرد، و مهمتر از همه این که از قضاوت های مکانیکی پرهیز شــود اما از ارزیابان خواسته 
شــود که در یک زمینة ویژه و معنادار به قضاوت بپردازند. آن ها مطالعات انجام شــده به وسیله کات و 
همکاران )1994( را یادآور می شــوند که در آن ترسیم ها بین افراد بی خانمان، افراد روان گسسته بستری 
و افراد بهنجار تمیز قائل شــد؛ یاما )1990( دریافت که ارزیابی های دریافت گرانه از ترســیم ها برخی از 
شــرایط زندگی فرزندخوانده ها را پیش بینی می کند، و تارانگر و استارك )1990( که با استفاده از ارزیابی 

کلی حاصل از روش های تجربی و دریافت گرانه، بین سطح افسردگی بیماران تمیز قائل شدند. 
 )HFD( ســایر نتایج مثبت با استفاده از نقاشی های فرافکن عبارت است از توانایی ترسیم شکل آدم
برای تمیز میان نوجوانــان با و بدون محکومیت قضایی )مارش و همکاران، 1991(؛ ارزیابی تفکر عینی 
و انتزاعی )گوستافســون و واهلر، 1992(؛ تعیین تکانشــگری )اوس، 1985(؛ ارزیابی اضطراب )سیمز 
و همکاران، 1983(؛ تعیین همسان ســازی نقش جنســیتی )فارلیو و پالودی، 1985؛ هاستون و ترویلیگر، 
1995(؛ ارتباط با وابستگی/ناوابستگی به زمینه )ویتکین و همکاران، 1994(؛ تمیز میان قربانیان آزار جنسی 
داخل خانواده و گروه کنترل عادی )والدمن و همکاران، 1994(؛ و بازتاب دقیق پندارتن )هایســلیپ و 
همکاران، 1997(. کوپیتز )1968، 1984( و ناگلیری و همکاران )1988، 1991( با اســتفاده از ترسیم آدم 
)HFD( و یک آدم بکش )DAP( برای ارزیابی وضعیت هوشــی و هیجانی کودکان، اعتبار تجربی را در 

حد چشمگیری افزایش داده اند.
علی رغم اختــالف نظر موجود پیرامون پایایی و روایی مبتنی بر پژوهش در نقاشــی های فرافکن و 
کاربــرد آن ها به ویــژه در مورد کودکان و خانواده ها )برنز، 1982؛ برنــز و کافمن، 1970، 1972؛ دیلئو، 
1970، 1973؛ کلپــش و لوگی، 1982؛ اوســتر و گولد، 1987؛ رزنیکــف ورزنیکف، 1956( که به طور 
عمده در شــرایط بالینی یافت می شوند؛ این آزمون ها رشــد کرده اند، و دلیل آن، به طور عمده درستی و 
اعتبار چشــمگیر آن ها بوده است. افزودن بعد جنبشی1 به H-T-P )خانه ـ درخت ـ آدم( و گسترش آن به 

آزمودنی های بزرگسال توسط برنز )1987( از کاربردهای بسیار جالب نقاشی های فرافکن است.
اختالف نظر درباره کارکرد نقاشــی های فرافکن، بیشــتر پیرامون ترســیم شکل آدم در کودکان بوده 
است. گســترش پژوهش تجربی به سوی به کارگیری نقاشــی های چندگانه از یک آزمودنی )برای مثال 

1.Kinesthetic
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خانه، درخت و حیوان( و افزودن بعد رنگ، تا جایی که نویســنده می داند، مورد اختالف نبوده اســت. 
یک مطالعة تجربی گســترده، همانند آنچه که اکســنر )1993( در مورد رورشاخ انجام داد، با به کارگیری 
جمعیت های دارای آسیب شناسی روانی و بهنجار، بی تردید می تواند به تحکیم نقاشی های فرافکن به عنوان 
ابزارهای روا و پایا کمک کند. گرچه این نوع اعتباریابی انجام نشــده است، به کارگیری یک چهارچوب 
نظریه ای برای تفسیر ترسیم ها، رویکرد دیگری را مطرح می کند که می تواند اطالعات سودمندی را برای 

متخصصان فراهم آورد.
ما با بررسی ادبیات مربوط، به نبود یک پیوند محکم، روشن و جامع میان نظریه و ترسیم پی بردیم. 
گرچه مک هور، باك و همر از مفاهیم روان تحلیل گری کالســیک اســتفاده کردند )نظریه ســائق فروید( 
و ایــن کار را هم در یک معنای گســترده انجام دادند یعنی این ایدۀ کلی کــه افراد، آرزوها، تعارض ها 
و دفاع هایشــان را در ترسیم هایشــان فرافکنی می کنند و هم در معنایی محدود یعنی جنبه های معینی از 
ترســیم های خاص، معنای نمادین ویژه ای دارند، مثاًل، دودکش به عنوان نماد احلیل؛ اما پیوند نظام داری 

وجود نداشته است که در آن سازه ها یا مفاهیم نظریه ای با تفسیر ترسیم های خاص آمیخته شود.
یک اســتثنا در این مورد می تواند در کار گیلپسی )1994( یافت شود که مطالعه وی با عنوان کاربرد 
فرافکن ترســیم های مادرـ کودك، نظریه روابط موضوعی را با تفسیر نقاشی های آزمودنی از جفت مادرـ 
کودك، درهم می آمیزد. وی عنوان می کند: با پیدایش فنون گوناگون نقاشــی فرافکن در خالل 30 ســال 
گذشــته، ارزش پیش بینی تفسیرها باعث شهرت این آزمون ها و کاربرد آن ها در تجارب بالینی بوده است 
و در این زمینه اثبات پژوهشی تفسیرها از ارزش کمتری برخوردار بوده است. در این حوزه، نظریه اندك 

و کم اهمیت بوده است. )ص 90(
به نظر می رسد که روان شناسی خود مبتنی بر تحلیل روانی که توسط کوهات )1971، 1977 و 1984( 
و پیروانش )باش 1980؛ چسیک، 1985؛ راو و مک ایساك، 1989؛ ولف، 1988( مطرح شده است، ابزار 
نظریه ای عالی فراهم می کند که می تواند مبنای تفســیر نقاشــی های فرافکن باشــد. در اینجا، آنچه که به 
وســیله نقاش “فرافکنی شده اســت”، جنبه هایی از تجربة خود بازنمایی1های فرد و نیز بازنمایی هایی از 

تجاربی است که به وسیله موضوع های خود2 وی فراهم شده است. 
موضوع های خود، افراد یا اشیاء یا موقعیت هایی در محیط هستند که فرد به منظور تقویت یا نگهداری 
خود به شیوه ای ابتدایی یا پخته از آن ها استفاده می کند. این پدیده موضوع خود هم به تجربه فرد درباره 
ارضای نســبی نیازهای ویژه موضوع خود اشاره دارد و هم منبع آن تجربه را نشان می دهد. برای ساده تر 

کردن موضوع، واژه موضوع خود در این کتاب به هر دو منظور اشاره دارد.
سوال و اسنیدر )1996( با مراجعه به سایر فنون )رورشاخ، آزمون اندریافت موضوع ]TAT[، پرسشنامه 
شــخصیتی چندوجهی مینه سوتا ]MMPI[( اخیرآ یک چهارچوب روان شناسی خود را به کار گرفته اند تا 
روش شناسی پژوهشی و مجموعه اصولی را فراهم کنند که توجه ارزیاب را هدایت کند. آن ها بر اولویت 
تجربة مراجع تأکید می کنند، تجربه ای که ارزیاب به عنوان پایه ای برای پیوند همدالنه با ســازمان دهی یا 
ســاختار خود مراجع و زمینه بین ذهنی3 از آن اســتفاده می کند. این رویکرد با درك من از کاربرد نظریه 
1. Self-representation     2. Self-object
3.Intersubjective
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روان شناسی خود به گونه ای که در تحلیل نقاشی های فرافکن ممکن است به کار ببرم، کاماًل هماهنگ است.
کوهات معتقد بود که درون نگری تنها روش معتبری اســت که فرد می تواند با اســتفاده از آن دنیای 
درون خودش را مشاهده کند و درون نگری جانشینی1 یعنی همدلی، فرد را قادر می سازد که درباره دنیای 
درونی فردی دیگر بیاموزد. درون نگری و همدلی، ابزارهای ادراکی برای کشف دنیای ذهنی هستند. این 
ابزارها با تجربه شــخصی درونی افراد ســروکار دارند و این برخالف ارجاع این داده ها به استانداردهای 
عینی بیرونی است. این ابزارها، ابزارهای مشاهده و گردآوری داده های ذهنی هستند. کوهات با این گفته، 
داده هــای درون نگــری را از داده های برون نگری متمایز می کند، یعنــی داده هایی که از بیرون موضوع با 
ابزارهایی به غیر از درون نگری یا همدلی به دســت می آید. گرچه دنیای ذهنی با برون نگری قابل دستیابی 
نیست، کوهات تعصبی نداشــت که عنوان کند احتمال دارد ابزار برون نگری بتواند روش درون نگری را 
یاری کند )لی و مارتین، 1991(. در این راســتا، داده های برون نگری از قبیل تاریخچة موردی یا ســایر 
داده های عینی از قبیل آزمون های شخصیت، ممکن است برای پژوهشگر، ارزیاب یا درمانگر، نشانه های 
ارزشــمندی - یک نقطه آغاز - درباره دنیای درونی بیمار فراهم کند. اگر پژوهشــگر، نگرشی همدالنه 
بــه این داده ها در پیش گیرد، یعنی تالش کند به جای آن که صرفًا درباره فرد از طریق هنجارهای بیرونی 
اطالعات کســب کند، به وســیله آنچه که این داده ها ممکن است درباره فرد بازنمایی کند، خود را جای 
فرد قرار دهد، در این صورت بیان هایی از قبیل ترســیم ها به عنوان منبعی ارزشــمندتر از گفته های یک 
تحلیل گر، دنیای درونی فرد را بیان خواهد کرد. در واقع، ترسیم ها ممکن است در موقعیت هایی که بیان 
کالمی در آن ها دشوار یا غیرممکن است، تنها منبع اطالعات به شمار برود و دسترسی به چنین اطالعاتی 

را تسهیل کند.
عالوه بر مفهوم موضوع خود، سازه های نظری دیگری هم توسط کوهات مطرح شده است که در کار 
حاضر اهمیت دارند از جمله تعریف خود به عنوان یک هستی که حداقل از سه بخش تشکیل شده است. 
یک بخش شامل نیازهای نمایشگری2 و خودبزرگ بینی3 است که به منظور دستیابی به تحول بهینه، توسط 
موضوع های خود همدالنه باید منعکس4 شــود )یعنی بازتابیده، بازشناســی و پسندیده شود(. این فرایند 
غالبآ با عنوان تجربه کردن “شــوق در چشــمان مادر” توسط کودك از آن یاد می شود و با رسش خود به 

عزت نفس، جاه طلبی و ابراز وجود سالم می انجامد.
دومین بخش خود شامل نیازهای آرمان سازی5 است. کودك برای تصور کردن و جستجوی نیرومندی 
و آرامش در زمان پریشــانی، نیازمند یک موضوع خود قدرتمند اســت. به طور خوشبینانه، این کارکرد، 
به عنوان ظرفیت خود آرام ســازی و در پیش گرفتن ارزش ها و آرمان های موضوع خوددرونی شده است. 
کوهات ســومین ساختار خود را )1984( نیازهای من جایگزین6 یا همتابودن7 نامید. این ساختار، از نیاز 
کودك به تجربه کردن خودش به عنوان موجودی همانند افراد دیگر شبیه خودش تشکیل شده است، یعنی 
نیاز به همســانی با انسان ها. به طور خوشبینانه، رســش این بخش باعث تحول استعدادها و مهارت هایی 

1. Vicarious    2. Exhibitionistic
3. Grandious    4. Mirrored
5. idealizing    6. Alterego
7. Twinship
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می گردد که ریشه در تجربه با یک موضوع خودهمدالنه دارد.
نقاشــی های فرافکن می توانند این جنبه های رســش خود را روشــن کنند. همچنین این ترســیم ها 
می توانند نشــانه های نقص های تحولی یا نقص های حاصل از یــک رویارویی درازمدت با موضوع های 
خودناهمدالنه را که مانع رشــد یک خود هماهنگ شــده اســت، آشــکار کنند. انعکاس ناکارآمد، نبود 
موضوع های خودآرمانی شــده و صمیمیت انســانی ناکافی به تکه تکه شدن خود می انجامد و آسیب های 

شناختی، عاطفی و رفتاری بعدی را به دنبال دارد.
انتظار می رود که پژوهشــگری که از این مفاهیم در تفسیر نقاشی های فرافکن استفاده می کند از یک 
بررسی جامع کار کوهات و دیگر تفسیرکنندگان نظریة روان شناسی خود غافل نباشد. گرچه چهارچوب 
تفسیری مورد استفاده در این کار، به طور عمده روی ماتریس خود - موضوع خود کوهات متمرکز شده 
اســت، نکاتی از نظریه روان شناسی خود استولورو و همکاران )1987، 1994( و لیختن برگ و همکاران 

)1989، 1992( اطالعاتی درباره مبانی کاربرد این نظریه در تحلیل نقاشی های فرافکن فراهم می کند.
مفهوم زمینه بین ذهنی که قبال به کار برده شــد هماهنگ با این باور است که تفسیر حالت ذهنی بیان 
شده در ترسیم با دنیای ذهنی ارزیاب درهم تنیده است و این امر زمانی روی می دهد که ارزیاب می کوشد 
تا در نقاشی های فرد غرق شود و آنچه را که او در ترسیم هایش بیان می کند، بیرون بکشد و منتقل کند.

لیختن برگ و همکاران، خود را با اســتفاده از ظرفیت آن برای ســازمان دهی تجربه و آغازگری کنش 
تعریف می کنند. آغازگری کنش با ایده انگیزش ارتباط دارد. پنج خرده نظام ارائه شــده اســت که خود را 
برمی انگیزد: 1( نیاز به تنظیم روانی خواســته های فیزیولوژیکی، 2( نیاز به دلبستگي ـ پیوندجویی، 3( نیاز 
به کشف و ابراز، 4( نیاز به واکنش اجتنابی از طریق تضادورزی یا انزوا، و 5( نیاز به لذت حسی و تهییج 
جنسی. این عناصر انگیزشی به استثنای مورد اول، به عنوان نشانه های رفتاری یا تجربی سازماندهی خود، 

در ترسیم های فرد شناسایی و مشخص می شوند.
تفســیرهای ارائه شــده در این کار، در اصطالحات یک رویکرد گســترده تر ارتباطی1 نیز قابل درك 
اســت، در این رویکرد ابعاد تجربه خود و تجربه نقاش از موضوع های معنی دار، اصول عملیاتی هستند. 
این مواضع نظری ممکن اســت روابط موضوعی، نظریه هستی گرایانه و بین فردی را دربرگیرند )باکال و 

نیومن، 1990(.
در مورد کاربرد رنگ در نقاشی های فرافکن، همر )1958( به طور عمده مسئول ارائه بعد رنگ است. 
وی تأکید کرد که کاربرد مدادرنگی به دنبال اســتفاده از مداد )بعد غیرفامی( به مفســر امکان می دهد که 
به ســطوح نسبتًا متفاوتی از شخصیت فرد دسترســی پیدا کند. به عقیده همر، نقاشی های فرافکن رنگی، 
ســطح عمیق تری از شخصیت را نشــان می دهد. رنگ ارتباط نزدیک تری با هیجان دارد، رنگ با تجربه 
دوران کودکی مرتبط اســت و چون پس از مرحله بدون رنگ )مداد ســیاه( می آید، ممکن است نشانگر 
آزمودنی باشد که در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار دارد. به عقیده همر، پیشرفت از نقاشی های بدون 
رنگ به نقاشی های رنگی، پیش آگهی مطلوبی است و عکس این موضوع، نشانگر آسیب شناسی شدیدی 
است. براساس رویکرد مبتنی بر “خود” ممکن است این گونه فرضیه پردازی شود که مرحله بدون رنگ به 

1. Relational
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آزمودنی امکان می دهد که حالت خود1 و جهان موضوع خود را آن گونه که اینجاـ وـ اکنون تجربه می کند، 
به عنوان تجربه های زندگی شناختی، هیجانی، و بین فردی “واقعی” کنونی بنمایاند. از سوی دیگر، به نظر 
می رســد که بعد رنگی امکان نمایاندن ســطحی از تجربه را می دهد که از آنچه که فرد به عنوان واقعیت 
کارکردی تجربه می کند ممکن است متفاوت باشد یا نباشد. این بعد، دامنه گسترده تری از بیان عاطفی را 
فراهم می کند و امکان دستیابی به طیفی از تجارب را می دهد که دامنه ای از بعد آرمانی و آرزویی تا تعادل 

کارکردی با جهت گیری واقعیت روزمره تا سطحی از ترس و درماندگی را دربرمی گیرد.
تفســیرهای مربوط به کاربرد رنگ در این کتاب، به طور عمده بر نوشــته های لوشه )1969( استوار 
اســت. به نظر می رسد که تحلیل های مفصل او از مؤلفه های تجربی رنگ های متفاوت برای افراد، ارتباط 

نزدیکی با جهت گیری روان شناسی خود دارد که درباره معانی ذهنی ترسیم ها اطالعات فراهم می کند.
ترســیم هایی که در صفحه های پیش رو تحلیل خواهند شد عبارتند از خانه، درخت، آدم، شخصی از 
جنس مقابل و حیوانات. دلیل انتخاب این موارد این اســت که هــر کدام به ابعاد خاصی از تجربه خود 
و موضوع خود می پردازد و همه آن ها ابعاد کلی این تجارب را مشــخص می کنند. این ترســیم ها برای 
روان شــناس فرصتی فراهم می کند تا با حالت تجربه ای نقاش در ســطوح متفاوت ارزیابی، همدلی کند. 
برای مثال در یک سطح دریافت گرانه آیا خانه سرد یا گرم و پرانرژی است؟ آیا حیوانات وحشی یا اهلی 

به نظر می رسند؟
هر ترسیمی می تواند براساس ویژگی های مرتبط با خود و نیز مرتبط با فراهم کنندگان تجارب موضوع 
خود، با جزییات بیشــتری تحلیل شــوند. برای مثال، خانه ممکن اســت معرف یک منبع گرما، ایمنی و 
حمایت برای نقاش باشــد. خانه ممکن است اشــکال معنی دار مرتبط با خانه را - به طور نوعی اعضای 
خانواده - از جهت قابل دسترس بودن، دست یافتنی بودن، و ثبات دربرگیرد. همچنین خانه ممکن است 
معرف چیزی باشد که فرد از تجربه با این منبع موضوع خود در ساختار خودش2 درونی سازی کرده است 

و چیزی که در قالب حس خود فرد از ثبات، امنیت، دست یافتنی بودن و غیره نمایان می شود.
به همان صورت، نقاشــی های مرد و زن است ممکن است هم معرف یک برآورنده نیازهای موضوع 
خود و هم یک بازنمایی از خود باشد. در مورد قبل، شکل ممکن است که دریافت ها و ادراك ها از یک 
فرد دیگر معنادار را نمایان کند، برای مثال پرخاشگری، انفعال، و/یا تکانشگری. این موضوع ممکن است 
در مورد ترسیم فردی متضاد با جنسیت فرد، به ویژه صادق باشد. در مورد خود، ترسیم شکل های مرد و 

زن ممکن است معرف ویژگی های مرتبط با تصویر خود و خودپنداره خود نقاش باشد.
به نظر می رســد که ترســیم های درخت و حیوان، بیشــتر معرف ویژگی های مرتبط با خود است تا 
ویژگی هایی که ممکن است به یک منبع موضوع خود نسبت داده شود. درخت، تصویر جامعی از ساختار 
خــود فراهم می کند، از جمله ظرفیت های تعاملی، نیرومندی درونی و پیوند با فرایندهای درونی. حیوان، 
معرف جنبه های ابتدایی ســاختار خود است. اسنادهای موضوع خود نیز ممکن است به جنبه هایی از هر 
دو ترســیم نسبت داده شود؛ برای مثال، محیطی که درخت در آن ترسیم شده است ممکن است نشانگر 

تجربه فرد از محیطش باشد، حیوان ممکن است نشانگر فردی مهم در دنیای تجربه نقاش باشد.
1. Self-State    2. Self-Structure



كاربرد ترسيم های فرافکن در عمل - تحليل دریافت گرانه

 گرچه ترسيم های فرافکن )PD( را در هر محيطی، برای هدف های زیادی )برای مثال، تشخيص، ارزیابی، 
پژوهش، پيشرفت در درمان(، و با هر جمعيتی می توان به كار برد، هدف این كتاب، جمعيت بزرگسال در 
یک محيط درمانی اس��ت كه توس��ط یک متخصص آگاه به آزمون های فرافکن و نظریه روان شناسی خود 

می تواند به كار برده شود.
بسياری از بزرگساالن در برابر نقاشی كردن مقاومت می كنند. دليل این مقاومت ممکن است احساس 
ناش��ی بودن، ناكارآمد بودن یا تردید در مورد كاربرد آن توس��ط درمانگر باشد. این مقاومت ها می تواند با 
تأكيد بر عالقه درمانگر به گسترش اطالعات خود درباره مراجع و نه ارزیابی استعداد نقاشی وی شکسته 
ش��ود. درمانگر می تواند به مراجع بگوید كه او را از اطالعات حاصل از نقاش��ی آگاه خواهد كرد. اگر به 
نظر می رسد كه در جلسه درمان زمان كافی وجود ندارد، می توان به مراجع فرصت انجام یا تکميل كار را 

در خانه داد )به منظور مشاهده راهنمایی هایی برای آزماینده یا خود به پيوست الف نگاه كنيد(.
بس��ياری از درمانگران به دليل تداخل با رابطه ای درمانی یا انتقال، در برابر تعامل مس��تقيم با مراجع 
و كس��ب اطالع��ات به روش��ی كه مراجع ممکن اس��ت خارج از كنت��رل درمانگر ب��ودن را تجربه كند، 
مقاومت می كنند. این موضوع ممکن اس��ت برای درمانگرانی كه به جهت گيری توافق همدالنه1 در مقابل 

جهت گيری پرده سفيد2، تأكيد می كنند، كمتر مشکل آفرین باشد.
ب��ا فراهم كردن چنين فرصتی ب��رای مراجع، هم درمانگر و هم مراجع اطالعاتی كس��ب می كنند كه 
می توانن��د از ای��ن اطالعات در بارور كردن تقابل دو جانبة روان درمانی اس��تفاده كنند و این امر می تواند 
ادراك درمانگ��ر به عن��وان یک منبع ایمنی و دانش )انتقال آرمان��ی( را افزایش دهد و نيز همکاری متقابل 

درمانگر و مراجع را در یک فعاليت مشترك گسترش دهد )انتقال همتا بودن(.

1. Empathic attunement
2. Blank screen 

2
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البته، اگر یک مراجع بس��يار مقاومت كند یا درمانگر احس��اس كند كه درخواس��ت ترسيم، برای آن 
مراجع در آن زمان خاص یک گسس��ت عاطفی ایجاد خواهد كرد، این تکليف می تواند به طور نامحدود 

یا تا یک زمان مناسب تر به تعویق افتد.

   تحليل دریافت گرانه

پس از تکميل ترسيم توسط مراجع، درمانگر باید در سطحی دریافت گرانه به هر كدام از ترسيم ها به عنوان 
یک كل و/یا بخش هایی از آن ها واكنش نش��ان دهد، پيش از آن كه درگير یک تحليل س��اختاری شود، كه 
روی تفس��يرهای مرتبط با عناصر تش��کيل دهنده نقاشی متمركز می شود. برای مثال، ميزان سایه زدن كه با 

ميزان اضطراب مرتبط است.
به عنوان بخش��ی از فرایند دریافت گرانه، درمانگر می تواند به طور جس��مانی حالت درخت، آدم ها یا 
حيوان نقاش��ی را به خود بگيرد )یا جلوه چهره ای به خود بگيرد كه معرف چيزی اس��ت كه مثال خانه القا 
می كند( تا به این صورت با آنچه كه مراجع در حين نقاشی ممکن است بصورت هشيار یا ناهشيار تجربه 

كرده باشد به طور جنبشی1 همدلی كند.
س��پس درمانگر در حال نگاه به نقاش��ی به دریافت هایی دست می یابد كه دامنه ای دارد از احشایی و 
عاطفی، برای مثال “این خانه مثل ش��بح اس��ت” یا “این فرد خيلی بامزه است” تا واكنش های شناختی تر، 
از این قبيل “این درخت متعادل به نظر می رس��د.” دریافت ها ممکن اس��ت شکل یک استعاره را به خود 
بگيرد، برای مثال “این خانه گویی در هوا ش��ناور است.” عالوه بر این درمانگر باید واكنش های شخصی 
خ��ودش را هم منظ��ور كند، برای مثال “آیا من این خانه )درخت، آدم یا حيوان( را دوس��ت دارم؟” “آیا 
دوست دارم در این خانه زندگی كنم؟” “آیا دوست دارم این فرد را مالقات كنم؟” درمانگر باید با تجربه 
جانش��ينی آنچه كه مراجع در حين نقاش��ی تجربه می كند، تمام صفات، عبارات، استعاره ها، یا احساساتی 
را كه ممکن اس��ت “حس” مراجع را نس��بت به نقاشی هر كدام از این منابع تعيين كند، ثبت نماید. )برای 
مش��اهدة فهرس��تی از صفات برای هر كدام از شکل ها كه ممکن اس��ت در فراخوانی یک پاسخ همدالنه 
مفيد باشد به پيوست ب مراجعه كنيد. می توانيد صفات یا عباراتی را كه در اینجا نمی یابيد، اضافه نمایيد.(
فرایند واكنش به حس كلی نقاشی ممکن است به صورت دریافت ناگهانی به بيننده دست بدهد یا با 
نگاه مکرر به نقاش��ی به كندی بروز كند. بنابراین، خود را مجبور نکنيد كه در اولين نگاه به یک دریافت 
برسيد. فرایند تماشای نقاشی را تکرار كنيد و اولين دریافت های خود را آزادانه تعدیل كنيد یا تغيير دهيد. 
غالبآ، اجازه دادن به تماشاگر دیگر برای واكنش به شيوه ای ارتجالی، بينش های ارزشمندی فراهم می كند.
تحليل دریافت گرانه، مدعی نيس��ت كه یک روش جامع از معانی ترس��يم های فرافکن ارائه می كند و 
این معانی به درك شخصيت می انجامد. برای این منظور هم تحليل دریافت گرانه و هم تحليل ساختاری 
باید انجام شود. به منظور شرح فرایند تحليل دریافت گرانه در زیر مثال هایی با استفاده از موردهای معين 
آورده ش��ده است و این مثال ها برای خواننده، مقدمه ای بر رویکرد همدالنه برای كار با داده های فرافکن 

1.Kinestheically
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فراهم می كند. این دریافت های آغازین، ش��روع ورود به دنيای ذهنی مراجع اس��ت. سپس این دریافت ها 
می توانند در به هم چس��باندن عناصر تفس��يری جداگانة حاصل از تحليل ساختاری نقاشی ها در یک كل 

معنی دار به كار روند.

   خانه

مورد زد.ام

زد.ام یک دانش��جوی 19 س��اله تحت درمان برای افسردگی مربوط به موقعيت خانه بود، با پدری آزارگر و 
مادری كه به عنوان اسکيزوفرن تشخيص داده شده بود.

ش��کل 1-2 در آغاز درمان كش��يده شده است و تصویر یک خانه را نشان می دهد )نقاشی های رنگی 
گرفته نش��ده اس��ت(. دریافت حاصل از این خانه 
مکانی بی ثمر، سرد و خالی است. دور از دسترس، 
دس��ت نيافتن��ی و متروك��ه - كه در فضا ش��ناور 
اس��ت. او می گوید كه خانواده اش در اینجا زندگی 
می كنند؛ این خانه “متعلق به قرن اول است... بسيار 
فقير”. این موضوع ممکن اس��ت به عنوان بيانی از 
تجرب��ه او از محيط موضوع خ��ود وی و به عنوان 
بازتاب��ی از حس خ��ود فقير و ناپخته وی باش��د.
ش��کل 2-2 پ��س از یکس��ال درمان كش��يده 
ش��ده اس��ت. این خانه و محيط آن، حسی از زنده 
بودن، در دس��ترس ب��ودن1 و دس��ت یافتنی بودن2 
ارائ��ه می كند. حس��ی از گرما وج��ود دارد. این امر 
می توان��د بازتاب��ی از محيط درمان��ی وی به عنوان 
منبع��ی از بازشناس��ی منب��ع موض��وع خ��ود مورد 
نياز باش��د. ب��ا این حال، اگر نم��ای بيرونی خانه به 
عنوان چهره در نظر گرفته ش��ود كه در آن پنجره ها 
ب��ه جای چش��م ها و در به جای ده��ان قرار بگيرد، 
حسی از غمگينی مشاهده می شود. همچنين حسی 
از ناپایداری و فقدان پایه و اس��اس وجود دارد. این 
جنبه ها در ساختار خود به ناكارآمدی تعبير می شود.
شکل 3-2 پس از دو سال تحمل درمان كشيده 
شده است. این خانه از نظر اندازه، استحکام، ابعاد 
و نمود ظاهری قابل تأمل است. به عنوان بازتابی از 

1.accessible
2.approachable

شکل 2-1

شکل 2-2
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ساختار خود، ما حسی از فردی داریم كه هماهنگی 
درونی، ظرفيت یکپارچه برای نمایش شکوهمندی1 
و عزت نفس وی پيشرفت قابل توجهی كرده است.

مورد جی.جی

جی.جی مردی 37 س��اله و متأهل بود كه دانشمند 
پژوهش��گر علوم پزش��کی ب��ود و تاریخچه ای از 
دوره های افس��ردگی را گزارش می كرد. او چندین 
ب��ار تحت درمان قرار گرفته ب��ود، گرچه باز دچار 
افس��ردگی نش��ده ب��ود اما ب��ه دليل آن ك��ه “زمان 
پایان دادن به این مش��غلة بی پایان فرارس��يده بود” 
دوب��اره ب��رای درمان بازگش��ته بود. او احس��اس 
وابس��تگی می كرد و خود تردیدی فراوان داش��ت. 

وی پدرش را فردی الکلی، خش��ن و اهل دعوا و مادرش را فردی س��رد و نابخش��نده توصيف می كرد.
نگاه به خانه غيررنگی )نقاشی با مداد( وی، حس مركبی را به بيننده منتقل می كند )شکل 4-2(. من حس 
ویژه ای از دوس��ت داشتن یا تنفر را نس��بت به آن ندارم. این خانه آرام به نظر می رسد، تا حدی سرد است 
اما ترس��ناك نيست. قابل دسترس اما دورافتاده، دست یافتنی اما تا حدودی محافظت شده به نظر می رسد.
با نگاه به خانه رنگی وی )كشيده شده با مدادرنگی( )صفحه رنگی شماره 1( ما اساسآ همان نقاشی را می بينيم 
اما حس نقاش برای آزماینده در اینجا بيشتر آزاد و رها و كمتر دقيق است. حس خشکی و انعطاف ناپذیری كمتری 
وجود دارد. آنچه كه من از این سطح از تحليل برداشت می كنم، حس فردی است كه مسئوليت جدی در برابر 

خانواده احساس می كند اما نياز به داشتن بعد عاطفی 
)رنگ( نش��انگر انعطاف ناپذیری كمتر و انسان بودن 
بيشتر است. ذكر این نکته جالب است كه در پاسخ به 
دو سؤال زیر: “چه كسی در این خانه زندگی می كند؟” 
و “چه نوع حس��ی به شما می دهد؟” او پاسخ می دهد 
كه: 1( “یک خانواده، زن و ش��وهر و سه بچه و سگ 
و گربه خانگی” و 2( “اس��تحکام، ایمنی، سرزندگی، 
گرمی” - به نقاش��ی با مداد و سپس در مورد نقاشی 

رنگی می گوید: 1( “خانواده ای بزرگ، همسران )زن و شوهر( و چهار بچه و مادربزرگ مادری و حيوانات خانگی 
فراوان است )سگ ها، گربه ها، همسترها و ماهی ها(”، و 2( احساس شلوغی و درهم و برهمی اما گرمای درونی”.
بنابراین، در آغاز درمان ما مش��خص كردیم كه یک موضوع نسبتآ مهم برای جی.جی نياز به مصالحه 
ميان تمایل به انعطاف ناپذیری و قيد و بند در دنيای مسئوليت و گرایش به تجربه زندگی آزادتر و سرشار 

1. Grandiose
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از غنای عاطفی است.
م��ا پس از یکس��ال درم��ان چه یافتي��م؟ خانه 
مدادی )ش��کل 5-2( به نظر می رسد كه زنده شده 
اس��ت و با مصالح و راه گسترده شده است. كيفيت 
انعطاف ناپذیری از ميان رفته اس��ت. این موضوع 
در نقاش��ی رنگی )صفحه رنگی 2( بيشتر مشخص 
است. پرس��ش های قبلی اكنون این گونه پاسخ داده 
ش��د: 1( یک خانواده، 2( بزرگ، محکم، باز و گرم 

)نقاشی مدادی(؛ 1( یک خانواده 2( “حس عظيمی از خانه - آسایش، كارهای زیادی برای انجام در داخل 
و خارج از خانه. بوی عطر شام از آشپزخانه، بچه های زیاد درون خانه”. )نقاشی با مدادرنگی(.

ما می توانيم ادعا كنيم كه س��اختار خود جی.جی اجازه انعطاف پذیری و گشودگی بيشتر و گستردگی 
و گرمای افزون تر را با توجه به محيط موضوع خود خانه می دهد.

   درخت

مورد ايکس.ان

در اینجا ما نقاشی های درخت توسط ایکس.ان را داریم. وی مردی 45 ساله است كه همسرش را طالق 
داده اس��ت و به دليل افزایش نوشيدن الکل، فشار كاری و فشار از جانب همسر سابقش و از دست دادن 
عزت نفس به خاطر ترك ش��دن از س��وی همس��ر جدیدش برای درمان مراجعه كرد. او احساس خشم، 
اضطراب و افسردگی می كرد. پس از شش هفته جلسات هفتگی او شروع به مراجعه به صورت دو هفته 

یکبار كرد. تقریبآ نه هفته پس از شروع درمان، ترسيم های فرافکن از وی گرفته شد.
درخت غيررنگی )ش��کل 6-2( به نظر س��رزنده، واقع گرایانه و رش��دیافته می آید اما به نظر می آید 

كه بدون ساختار درونی رش��د یافته است یا برای 
خشنودی محيط بيرون تحول یافته است. همچنين 
تنه به نظر بدون دقت و ناتمام می رسد و پيوند آن با 
زمين محکم نيست. مراجع این درخت را “درختی 
1 س��اله، زنده و در فصل به��ار” توصيف می كند.
درخت رنگی )صفحه رنگ��ی 3( در نگاه اول 
لرزان و ش��بيه “درخت كریس��مس” است. با این 
حال، بی ریش��ه اس��ت و بدون هيچ گون��ه زمينه ای 
شناور است. مراجع این درخت را “بسيار جوان - 
كمتر از یک سال توصيف می كند. این درخت مرده 
است. كریسمس است )زمستان(، و این درخت در 
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كنار آتش قرار گرفته است”.
بنابراین، نزدیک ش��روع درمان، نقاشی درخت 
غيررنگ��ی، به عنوان بازتابی از خودپنداره در جهان 
روزمره، حس مركبی از تقال و اميد همراه با حسی 
از ناكارآم��دی درون��ی می دهد. در س��طح عاطفی 
)رنگی( باز تصویر، مركب اس��ت. رنگ ها زنده اند، 
حسی از س��رزندگی را منتقل می كنند اما حسی از 
بی ریش��گی و ته��ی بودن درونی ني��ز وجود دارد. 
حس به س��توه آورنده تنهایی حاصل از افسردگی 

در توصيف كالمی وی وجود دارد.
به دنبال تقریبآ چهار سال درمان دو هفته یکبار، 
باز از آقای ایکس.ان ترسيم های فرافکن گرفته شد. 
درخت غيررنگی )ش��کل 7-2( به نظر می رسد كه 
در زمين گسترده شده اس��ت. شاخه هایش خشن، 
شلوغ و متحرك به نظر می رسند، صفحه )یعنی محيط( صرفآ همين درخت را دارد. در عين حال به طور 
محکم در زمين ریش��ه دوانيده اس��ت. مراجع، این درخت را “4 س��اله، زنده، در آغاز تابستان” توصيف 

می كند.
حاصل دادن فرصت برای بيان عاطفی یعنی نقاشی رنگی )صفحه رنگی 4( حس تحرك و جنبش بيشتر 
است كه در محيط گسترده شده است. باریکی تنه نشانگر عدم تعادل ميان تالش و توانایی تداوم آن است؛ 
اما اس��تحکام پایه درخت، حس��ی از نيرومندی را القا می كند. توصيف آن همانند درخت غيررنگی است.
مقابله كردن دو مجموعه نقاش��ی به ما نش��ان می دهد كه این فرد بيش��تر توانسته است كه تالش های 

نمایش شکوهمندی خودش را در یک زمينه ساختار خود یکپارچه و محکم ارائه كند.
الزم به ذكر اس��ت كه ایکس.ان در زمان نقاش��ی های دوم، از یک س��و آش��کارا از شرایط كاری خود 

عصبانی بود و از سوی دیگر از ازدواج جدیدش بسيار خوشحال بود.

شکل 2-7
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   اشخاص

مورد ان.تی

ان.ت��ی، زنی 28 س��اله بود ك��ه در زمان آغاز 
درمان هنرپيش��ه ای پرتالش بود. او به تازگی طالق 
گرفته بود و احساس می كرد دوست داشتنی نيست 
و نمی تواند كسی را دوست داشته باشد. زمانی كه 
خيل��ی كوچک بود پدرش خان��واده را ترك كرده 
ب��ود، مادرش هرگز ازدواج مجدد نکرده و خود را 

وقف ان.تی كرده بود.
نقاش��ی های  اولي��ن  ش��کل های 8-2 و 2-9 
غيررنگ��ی ان.ت��ی از م��رد و زن اس��ت ك��ه تهی، 
بدش��کل، نامناسب، آرام و س��اده به نظر می رسند. 
گویی كه به ما می گویند “من برای انجام هيچ كاری 

ارزشی ندارم.” )نقاشی های رنگی گرفته نشد.(
نقاشی مرد را پسری 12 ساله توصيف كرد “كه 
بازیگوش، نه چندان جدی است، دنبال انجام بعضی 
كارهاس��ت، نه كارهای ارزش��مند، و بيشتر دنبال 
سرگرمی است. او محکم به زمين چسبيده و متوازن 
است - آماده برای انجام یک كار جسمانی است.”
نقاشی زن را، دختری 17 ساله توصيف می كند 
“او ظاهری بی روح دارد، كمی خنگ است، بی توجه و 
بسيار راضی است. به نظر نمی رسد كه در صدد انجام 
كاری باشد، به نوعی اوقاتش به بطالت می گذرد.”
به نظر می رس��د كه ان.تی هش��يارانه نقش مرد 
را آرمان��ی كرده و آن را آزادت��ر، قوی تر و فعال تر 
توصي��ف كرده اس��ت. این دی��دگاه در مقابل نگاه 
بی انرژی به نقش زن است - این دیدگاه به تصویر 

خود وی گسترش می یابد.
یک س��ال بعد، پس از جلسات هفتگی درمان، 
تصویر كامال متفاوتی ظاهر می ش��ود. شکل 2-10، 
شکل مرد، بسيار پرخاش��گر و تهدیدكننده به نظر 
می رسد، كج نگاه می كند، دیوانه و خطرناك است. 

شکل 2-8
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ش��کل 11-2، ش��کل زن، تقریبآ با خشونت روی 
صفحه پریده است.

م��رد را ح��دود 20 س��اله توصي��ف می كند. 
توصيف وی به ترس��ناكی دریافت دیداری تصویر 
نيست. او می گوید كه “این مرد فردی بسيار تنومند 
اس��ت و كارهای بدنی انجام می دهد. او متوازن به 
نظر می رس��د و آماده برای انجام كار است. او هيچ 
احساسی ندارد. خيلی برجسته نيست. فقط زندگی 
می كند.” زن 35-30 سال دارد. “دهانش باز است. 
خيل��ی حرف می زند. همه چي��ر را درباره خودش 
به كس��ی می گوید كه خيلی رازدار نيس��ت حرف 
می زند تا جلوی احساساتش را بگيرد. زمانی باقی 

نمی ماند تا او درباره احساساتش فکر كند.”
همانند قبل، نقش مرد ارزش��مندتر از نقش زن 
است. به نظر نمی رس��د كه درمان، خشم زیربنایی 
را آزاد كرده باشد، این خشم ناشی از تجربه كردن 
نبود تواف��ق همدالنه حاصل از ی��ک منبع ارضای 
موضوع خود اس��ت. این امر همچنين ممکن است 

حاصل رابطه انتقالی با درمانگر باشد.
یک س��ال بعد، زن )ش��کل 12-2( اول كشيده 
ش��د. این نقاش��ی كيفيتی ناقص و بدشکل دارد اما 
كامال تنومند با ش��انه ها و بازوهای نيرومند به نظر 
می رس��د. جلوه چه��ره ای، مالیم و آرام اس��ت. با 
اتخاذ وضعيت بدنی این شکل با دست هایی كه رو 
به بيرون گش��وده شده است می توان به احساسات 
وی دس��ت یافت، “خوب، اوض��اع چطوره؟ برای 
من چی تو چنته داری؟” وی این شکل را این گونه 
توصيف می كن��د “جوان، بی آزار ب��ا بازوهایی كه 
برای س��الم و احترام گشوده شده است. هيچ چيز 
خاصی وجود ندارد.” گویی كه در آغاز راه اس��ت 
- دیگر عصبانی نيس��ت اما حس رو به رش��دی از 

نيرومندی و نوعی اميدواری نامشخص دارد.
م��رد )ش��کل 13-2( آرام به نظر می رس��د با 

شکل 2-10
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دست هایی دستکش مانند كه برخالف انگشت های 
ج��دا از هم زن اس��ت. او می توان��د روی دو پای 
خود بایستد و هنوز بسيار تنومند توصيف می شود. 
ان.تی می گوید “ساختار وی مانند دختری است كه 

كشيدم - او هيکلی و تنومند است.”
این شکل ها ممکن است نشانگر یک تغيير در 
انتقال باش��د، انتقال به تجرب��ه مراجع از بازتابی از 
قدرت خودش، بنابراین تجربه كردن خود به عنوان 
فرد دارای توانایی جس��مانی بيشتر - بسيار نزدیک 

به نقش آرمانی مرد.
پس از تقریبآ س��ه ونيم س��ال درم��ان، آخرین 
مجموع��ه از نقاش��ی ها از وی گرفته ش��د. صفاتی 
كه به نظر می رس��د متناس��ب با زن ش��کل 2-14 
باشد عبارت اس��ت از فعال، هشيار، دست یافتنی، 
ب��ا ج��رأت، آرام، توانمند، مطمئن، زنان��ه، آزادانه، 
دوستانه، ش��اد، سالم، باهوش، بهنجار، آزاداندیش، 
صلح طلب، خوشایند، آرام، واقع گرا، عاقل، محکم، 
قوی، گرم و جوان )پيوس��ت ب را مشاهده كنيد(. 
ای��ن ش��کل “30 س��اله، در ح��ال ق��دم زدن و با 

احساسات خوب” توصيف شد.
ش��کل مرد )ش��کل 15-2( به نظر می رسد كه 
تا حدی مضطرب و نگران اس��ت. انگشتان دست 
راس��ت او ضعيف كشيده ش��ده است و لباس های 
وی در مقایس��ه با لباس ه��ای زن تصویر، نامتمایز 
كش��يده شده اس��ت. او فردی “30 ساله، تقریبآ در 

حال دو و راضی” توصيف شد.
هر دو شکل در مقایسه با شکل های قبلی از لحاظ 
جنسی پخته ترند و بيشتر شبيه انسان هستند. به نظر 
می رسد كه شکل زن در نواحی جنسی تعارض هایی 
دارد اما در مجموع پيشرفت های نقاشی های ان.تی 
یک ح��س كاملی از س��اختار خود رش��د یافته و 
حس��ی از س��المت روانی مطمئن فراه��م می كند.
در آن زم��ان، ان.ت��ی دس��تاوردهای خوبی در 

شکل 2-12

شکل 2-13



26ت تفسیر نقاشی های فرافکن

حرفه خود به دس��ت آورده بود و درگير یک رابطة 
تقریبآ محکم، گرچه مشکل دار با یک مرد شده بود.

 مورد ايی.كی

ایی.كی مردی 25 س��اله بود كه ب��ه تازگی ازدواج 
كرده بود و همراه همسرش برای زوج درمانی اقدام 
كرده بود. همسرش از تنبلی و بی توجهی او شاكی 
بود و عنوان می كرد كه زندگی جنس��ی آن ها تقریبآ 
صفر اس��ت. ایی.كی در سال دوم دانشکده تجارت 
تحصيل می كرد )نتوانسته بود وارد دانشکده پزشکی 
شود(، چاق، منفعل پرخاشگر و افسرده بود. فرزند 
وسط و تنها پسر یک پدر پزشک و یک مادر خانه دار 
ب��ود، او به لحاظ مالی كامال وابس��ته ب��ه خانواده 
ب��ود. او پدرش را مردی كناره گي��ر و طردكننده و 
مادرش را زنی طرفدار خواهرانش تجربه كرده بود.
این زوج تقریبآ به مدت 9 ماه به صورت هفته ای 
یکبار مورد درمان ق��رار گرفتند. زوج درمانی زمانی 
پایان یافت كه همس��ر ایی.كی از وی جدا شد. ایی.
كی درمان انفرادی را به صورت هفته ای یکبار ادامه 

داد.
زمانی كه ایی.كی درمان انفرادی را آغاز كرد، شکل 
16-2 و 17-2 را ترسيم كرد. از نظر دریافت گری، 
هر دو تصویر مرد و زن، اصالتآ به عنوان “كيسه های 
غمگين” دیده می ش��وند. فقط صفات منفی از قبيل 
مضط��رب، بيمناك، افس��رده، كندذه��ن، ناكارآمد، 
تنها، بی روح، غمگين، س��ربزیر، كناره گير، ضعيف 
برای هر كدام از تصاویر می تواند به كار برده شود.
ایی.كی، تصویر مرد را “25 ساله توصيف كرد 
كه خيل��ی فکر نمی كند، غمگي��ن و كمی متعجب 
دیده می ش��ود - او خبرهای بدی ش��نيده است. او 

فقط نگاه می كند.”
تصویر زن “25 س��اله اس��ت، هيچ حس��ی در 
صورتش وجود ندارد. فقط اینجا ایس��تاده است.” 
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او می افزاید “من این نقاش��ی را دوس��ت ندارم. كمرش خيلی باریک 
است.”

ای��ن تصاویر چه از نظر بازنمایی خود و چه از نظر منابع حمایت 
موضوع خود، شبيه “روح های بينوای” گمشده هستند.

تقریبآ یک س��ال بعد، نقاشی های ایی.كی از مرد و زن )شکل های 
18-2 و 19-2( هيچ پيش��رفتی را نش��ان نمی دهد. تصویر مرد حتی 
منفعل تر و بی حال تر ش��ده اس��ت. ایی.كی این تصویر را “مردی 25 
ساله توصيف كرد كه فقط پشت ميزش می نشيند. كمی گيج و هراسان 

به نظر می رسد. هيچ چيز خاصی وجود ندارد.”
تصویر زن “25 س��اله اس��ت، هيچ كاری نمی كند، فقط اینجا ایستاده 
اس��ت. هيچ فکر یا احساس��ی ندارد.” تنها با گذش��ت یک سال دیگر از 
درمان، نقاشی ها پاسخ مثبتی را فراخواندند. تصویر غيررنگی مرد )شکل 

20-2( س��رزنده، هش��يار، دست یافتنی، 
دوستانه، ش��اد، عضالنی، خشنود و گرم 
به نظر می رس��د. گرچه نشسته است اما 
منفعل به نظر نمی رس��د. ایی.كی وی را 
این گون��ه توصيف می كند “چه��ار زانو 
نشسته است. خيلی راضی است. هم سن 
م��ن اس��ت )27(، ب��ا انتظار خوش��ایند 
در چه��ره اش، در ح��ال تماشاس��ت.”
برای اولين بار نقاش��ی های رنگی گرفته ش��د. شکل مرد )صفحه رنگی 
5( با تالش��ش برای پرتره واقع گرایانه از خود ب��ودن، بيننده را تحت تأثير 
قرار می دهد )مراجع تا حدی ش��بيه این تصویر اس��ت(. اگر كسی خودش 
را جای این تصویر بگذارد، دست هایش طوری قرار گرفته است كه گویی 
از اندام تناس��لی اش محافظت می كند. قسمت باالتنه تصویر، سنگين به نظر 
می رس��د، طوری كه گویی منطقة پا توانایی كامل حفاظت از س��ر و س��ينه 
را ندارد. تأكيد بيش��تری روی ترس��يم گوش ها، بازوها و دس��ت ها، و پاها 
صورت گرفته اس��ت. این تصویر ممکن است این گونه القا كند كه “آیا من 

می توانم روی پاهای خودم بایستم؟”
تصویر غيررنگی زن )شکل 21-2( نگاهی منتظر و راضی دارد. نيم تنه 
او كامل اس��ت اما قسمت پایين بدن وی كجاست؟ او “25 ساله است، كار 
زیادی نمی كند. من نمی دانم او به چه چيزی فکر می كند. فقط اینجاست.” 
اكنون مهربان تر اس��ت اما در یک سطح روزمره، هنوز حس غيرقابل دركی 
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از موضوع خودزنانه وجود دارد.
تصوی��ر رنگی زن )صفحه رنگ��ی 6( تا اینجا 
جمع وجورترین تصویر محس��وب می شود. اندازه، 
تناس��ب و توزیع مالیم رنگ قابل توجه اس��ت. او 
جذاب، هشيار و خوش چهره به نظر می رسد. ایی.
كی او را این گونه توصيف می كند “25 س��ال دارد، 
ایستاده و منتظر است و در جستجوی كسی است. 
او مضطرب است.” ایی.كی می افزاید “قبل از این كه 

رنگ كنم، صورتش شبيه جمجمه )مرده( بود.”
پس از چند س��ال تحمل درم��ان، گرچه هنوز 
مضطرب و نامطمئن بود اما نقاش��ی های ایی.كی از 
آمادگی رو به رشدی برای مقابله با جهان حکایت 
داشت. در مورد موضوع خودزنانه، به نظر می رسد 
ك��ه او نيازمن��د فرصتی برای بي��ان عاطفی )رنگ( 
اس��ت تا از ترسش فراتر رود و احساسات را وارد 

زندگيش بکند.
س��رانجام، پ��س از تقریبآ ش��ش س��ال تحمل 
درم��ان، ش��کل های 22-2 و 23-2 به دس��ت آمد. 
به نظر می رس��د كه تصویر مرد غيررنگی، ش��مای 
واقع گرایانه ای از یک مرد جوان هش��يار و متعادل 
اس��ت. تنها تذكر ظریف، انگش��تان تقویت ش��ده 
اوس��ت. ایی.كی این تصوی��ر را این گونه توصيف 
می كند “25 س��اله اس��ت، فقط اینجا ایستاده است 
ن��ه كاری می كن��د نه به چيزی فک��ر می كند، كمی 
متعجب به نظر می رس��د.” ایی.كی با تجربه كردن 
خود در دنيای “واقعی” حس عمدتآ محکم اما هنوز 
نامطمئن توانایی رویارویی با جهان را منتقل می كند.
ش��کل غيررنگی زن تا حدی بيمن��اك به نظر 
می رس��د. با اتخاذ موضع این تصویر، فرد احساس 
از دست دادن تعادل یا كشيده شدن به عقب می كند. 
مراجع در توصيف این تصویر می گوید “او 25 ساله 
است و مایل است بداند كه قيافه اش چگونه به نظر 
می آید )من س��عی كردم زن جذابی بکش��م(. او در 
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جس��تجوی یک مرد است، نگران، مردد و عالقمند 
است بداند كه آیا او خواهد آمد.” به نظر می رسد كه 
ایی.كی با تجربه كردن موضوع خودزنانه در دنيای 
“واقعی” احساس آمادگی بيشتری برای رویارویی 
دارد ام��ا ب��رای تصویری كه اش��تياق دارد از خود 
نش��ان دهد هنوز ناكارآمد اس��ت و آمادگی ندارد.

صفحه رنگی 7 )مرد رنگی( و صفحه رنگی 8 )زن 
رنگی( به نظر می رسد كه كامل ترین بيان از پيشرفت 
در تحول خود و پيوس��تگی با موضوع خود است 
كه ایی.كی در دوره درمان به آن دست یافته است.
تصویر مرد، خود بازنمایی بسيار درستی است. 

ایی.كی، بيش از 60 پوند خرج كرد تا یک دوره ش��غلی را بگذراند و به عنوان حس��ابدار آغاز به كار كند، 
دوره پيش آمادگی برای دانشکده پزشکی را گذراند و در دانشکده پزشکی پذیرفته شد. این تصویر از منظر 
چشم یک مرد جوان “آرام و باهوش” به جهان می نگرد كه روی دو پایش ایستاده است. او “لباس رسمی 
و كراوات” می پوش��د اما هنوز به نظر می رس��د كه پاهایش از نظر تأمين حمایت مناس��ب كمی نامطمئن 

هستند. وی این تصویر را این گونه توصيف می كند 
“ 25 ساله است و منتظر است كه اتفاقی بيفتد. من 
نمی دانم به چه چيز فکر می كند. او مضطرب است.”
نقاش��ی رنگ��ی زن، زیبا و “ش��يک” ب��ه نظر 
می رسد اما تا حدی به عقب نوسان دارد. چهره اش 
كمی غمگين است و دستش منبع آشکاری از حس 
ناراحتی و نگرانی اس��ت. او “25 س��ال دارد، مثل 
این ك��ه در حال گریه كردن اس��ت. دس��تش بریده 

است. صدمه دیده است.”
در اینجا، فرصت بيان عاطفی، ادراك نرم و مالیم 
ایی.كی از موضوع خودزنانه را فرامی خواند. به نظر 
می رس��د كه ایی.كی می پرس��د كه “این زن چقدر 
می تواند به م��ن كمک كند؟” “آیا او باعث رنجش 
من می شود؟” این پرس��ش ها ممکن است بازتاب 
تجارب ایی.كی با چندین زن باشد كه او پس از طالق 
با آن ها رابطه داش��ته اس��ت، روابطی كه هم به طور 
مثبت و هم به طور منفی به پيچيدگی هایی رس��يده 
است كه با همسر سابقش آن ها را تجربه نکرده بود.
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بنابراین به نظر می رسد كه نقاشی های ایی.كی گواه تحول ساختار خودنيرومند و پيوستگی موضوع خود 
است كه او در طول دوره درمان به آن دست یافته است. مقایسه دو “كيسه غمگين” آغازین با “انسان های” 
متمایز پایانی نش��ان دهنده توانایی افراد برای آشکارس��ازی ظرفيت تغيير و رش��د از طریق هنر اس��ت.

   حيوان

مورد بی.ام

بی.ام، مرد 23 ساله عضو گارد امنيتی بود كه نشانه هایی از اختالل تفکر نشان می داد. در كودكی یتيم شده 
بود، با مادربزرگش زندگی كرده بود كه او نيز به تازگی درگذش��ته بود. او عملکرد ضعيفی در مدرس��ه 
داش��ت، دوستان اندكی داشت و هيچ رابطه جنس��ی را تجربه نکرده بود. او به این دليل ارجاع داده شده 
بود كه همکاران وی مدعی بودند كه رفتار و تالش های بی.ام برایش��ان تهدیدكننده اس��ت. مرد تنومندی 

كه بينش و قضاوت بسيار ضعيفی داشت اما سابقه خشونت نداشت.
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شکل 24-2 در آغاز درمان كشيده شده است، 
نقاش��ی غيررنگی حيوان را نش��ان می دهد، او یک 
س��گ كشيده است. بدن و طرز ایستادن آن، حسی 
از نيرومن��دی و گوش به زنگی بي��ش از حد را القا 
می كن��د. ب��ا این حال، م��ن فورآ متوجه ش��دم كه 
قس��مت باالی س��ر به طور قابل توجهی كوچکتر 
از ناحي��ه دهان اس��ت. درون ده��ان، زبان به طور 
قطعی شکل آلت تناسلی را دارد. بی.ام حرف های 
“زش��تی” می زند و ظرفيت روان��ی اداره یا كنترل 

خودش را ندارد - درست همان چيزی كه باعث دردسر در محل كارش شده است.
حيوان رنگی )صفحه رنگی 9( یک خفاش 100 ساله است و فقط رنگ سياه در آن به كار رفته است. 
تأثير اوليه آن ترس��ناك و تهدیدكننده اس��ت تا زمانی كه از نزدیک به چهره اش نگاه كنی، به نظر من از 

نزدیک چهرة آن شبيه یک كودك بی آزار است.
به نظر می رسد كه این ترسيم های فرافکن، ساختار خود و خود در جهان بی.ام را متبلور می كند. نااميدانه 
می خواهد كه مورد توجه قرار گيرد، او می خواهد كه از اندازه و قدرت بدنی خود برای جلب تأیيد استفاده كند 
اما نمی تواند درك كند كه تالش های وی برای برقراری ارتباط چقدر منحرف و نامناسب است. از دست دادن 
حمایت موضوع خود از جانب مادربزرگ و اضطراب متالشی كننده باعث غليان تکانه های جنسی در وی می شود.
در س��طحی عاطف��ی، ت��رس و ناراحتی، ميل جبرانی ب��رای تهدید دیگ��ران را فرامی خواند اما حس 

بی پناهی و تمایل وی برای گریز تا حمله، غالب است.
پس از یک س��ال درمان، زمانی كه وی به تأثيرات خودنيرومندس��ازی یک انتقال آرمان موضوع خود 
پاسخ داد، شکل 25-2 یعنی یک اسب غيررنگی و صفحه رنگی 10 یعنی یک سگ رنگی را پدید آورد.
به نظر می رسد كه اسب نيرومند است همراه با چهره ای مهربان و حتی “ساده لوح”. این تصویر داللت 

بر حيوانی بالقوه مفيد و بی آزار دارد.
حيوان رنگی تعادل خوبی دارد و حسی از حركت 
و باال رفتن القا می كند )گرچه موضع آن در ارتباط با 
گام هایش برخالف جاذبه است(. تأكيد بر دور دهان 
مشاهده می شود - شاید آن را بسته نگاه دارد؟ افزودن 
رنگ قهوه ای باعث شده است كه گرمتر دیده شود و 
گفته های بی.ام آن را مثل “سگ خانگی ام” معرفی می كند.
به طور خالصه، به نظر می رسد كه این نقاشی ها 
نشان می دهند كه درمان، این مراجع را قادر ساخته 
اس��ت كه كاهش ترس را تجربه كند كه حاصل آن 
هدایت كردن نيازهای نمایشگری/ شکوهمندی به 

مسيرهای مقبول تر بوده است.
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