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Abstract 

Background & Objectives: Blindness always means the inability to perceive the surrounding images and visualize them, which in turn leads to 

poor sensory perception and social communication. The blind perceives and visualizes the world around them by relying on other senses (hearing, 
touch, smell, and taste). Thus, the painting of the blind represents an embodiment of the world around them. A review of the literature shows 

that in the research done so far, the brain ability of the blind in visual visualization, the activity of the visual cortex and its relationship with 

mental imagery have mainly been studied from a physiological and psychological perspective. In terms of emphasizing the ability of mental 
visualization in blind people, there are commonalities with this research, with the difference that in the forthcoming research, the focus is on the 

visual results of this capability. However, the blind and how it is possible to analyze and understand the world of the blind have not been 
researched in this field .The purpose of the current research was to evaluate and analyze the visual quality of the mental images drawn by the 

blind. 

Methods: This research was conducted with a combined quantitative-qualitative research method, so that the results obtained from painting 

education to 10 blind people aged 12 to 18 years have been studied. Paintings had three themes: painting based on a tangible model, imaginary 
painting, and free painting. It should be noted that the tools, conditions and training hours were the same for all members of this group. A total 

of 100 paintings have been selected as a case study (10 works from each blind person) and were analyzed descriptively based on visual 

characteristics: color, texture, line, and surface. From the analysis of quantitative results obtained on case samples, the main visual features in 
the paintings of the blind were inferred and identified. 

Results: The research findings showed that, images and forms used in blind painting, regardless of the representation of objects, can also express 

their thoughts, feelings, and emotions. It is inferred that the use of pure colors, texture, embossing, using dots instead of lines, and 2D drawing 
were the 4 main visual components in the paintings of the blind. Analyzing the quantitative data of this research and achieving the dominant 

visual features in the paintings of the blind, as well as its compliance with the views and theories expressed in the theoretical framework, 7 main 

features were found as features of paintings in the blind: abstractionism, co-institutional (meaning construction of complex concepts from simple 

elements), hybrid perspective, unconventional and disproportionate composition, use of pure colors, transformation and distortion of familiar 

traits and symbolism.  

Conclusion: According to the research findings, it is necessary to pay attention to the features of blind people's paintings to discover the world 
inside these people. Painting has an effective role in increasing self-confidence and strengthening the mental imagery of the blind. As a result, it 

can be used as a useful educational method for the blind. 

Keywords: Blind painting, Blind art, Illustration of the blind, Blindness. 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

تجسمی است که از دنیای پیرامون خود دارند. نابینایان باتوجه به فقدان حس بینایی تصویرسازی ذهنی را جانشین هرگونه تصویرسازی  دهندٔهنقاشی نابینایان نشان :زمینه و هدف
 شده توسط نابینایان بود. کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل کیفیت بصری در تصاویر ذهنی رسمدیداری می

سال و در فاصلٔه زمانی یک سال  1۸تا1۲ ینایناب ده فردبه  یآمده از آموزش نقاشدستبه جینتا پذیرفت.صورت  یفیکی و کم یبیترک قیروش تحقپژوهش با  نیا: بررسیروش
رنگ، بافت، همانند  یبصر یهابراساس شاخصه یکمهای داده یفیتوص لیتحلی گزینش و بررسی شد. مورد عنوان نمونٔهبه یاثر نقاش صد از هر هنرمند نابینا ده اثر، درمجموع

 استنباط و شناسایی شد. انینایناب یدر آثار نقاش یاصل یبصر یهایژگیوهای موردی، حاصل از نمونه یکم جینتا لیتحلصورت گرفت. از  ،خط و سطح
استفاده  نیهمچن ؛باشد زیها ناحساس و عواطف آن ها،شهیاند انگریب تواندیم ءایاش یینظر از بازنماصرف نا،یناب یکاررفته در نقاشبه یهاو فرم ریتصاو داد، نشان هاافتهی :هایافته

و  یحس لیدر تحل است.د وها مشهآن آثاردر  یاصل یبصر یهاعنوان شاخصهبه یعددوبُ میخط و ترس یجااز نقطه به ییجوبهره ،یخالص، کاربرد بافت و برجستگ یهااز رنگ
نامتعارف و نامتناسب،  یبندبیترک ،یبیترک دید ٔهیاز عناصر ساده(، زاو دهیچیپ میساخت مفاه یمعنا)بهی نهادهم ،ییگراانتزاع یهایژگیو انینایناب یآثار نقاش یشناختروان

 شد.پژوهش استنباط  نیا یهاافتهیاز  ،یینوس و نمادگراأصفات م فیو تحر یدگرگون
نفس و تقویت های نقاشی نابینایان برای کشف جهان درون این افراد ضرورت دارد. نقاشی در افزایش اعتمادبههای پژوهش حاضر، توجه به ویژگیبراساس یافته گیری:نتیجه

 کرد. عنوان روش آموزشی مفیدی در نابینایان استفادهتوان از آن بهتصویرسازی ذهنی نابینایان دارای نقش مؤثری است؛ درنتیجه می
 یی.نایناب ،نابینایان یرسازیتصو ،نابینا هنر ،نابینا ینقاش :هادواژهیکل
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 مقدمه ۱
نظر گفتن از نقاشی برای افرادی که فاقد بینایی هستند عجیب بهسخن

گرفت اثبات  توانیمرسد؛ اما شاید یکی از نتایجی که از این مسئله می
ی علمی نشان هاافتهتوان دید. یچشم نیز میاین نکته است که بی

برای  حواس باقیمانده گانهپنجرفتن یکی از حواس ، با ازمیاندهدیم
 نیگزیجا و دنابییمتا حد امکان گسترش  جادشدهیا خألان جبر
بینا قابلیت تجسم دارد و افراد همانند نیز  مغز نابینایان(. 1شوند )می

 حواس ریسا برنابینایان با تکیه  است.در نوع تجسم  آن فقط تفاوت
ک و تجسم ردنیای پیرامون را د (چشایییی، ایبو ،المسه ،)شنوایی

از تجسمی است که  دهندٔهنشانابراین نقاشی نابینایان بن (؛1) ندنکیم
 حس بینایی نابینایان باتوجه به فقدان .دارند خوددنیای پیرامون 

 .کنندیم ۲تصویرسازی دیداریرا جانشین هرگونه  1تصویرسازی ذهنی
نتایج تحقیق شاهرضا گماسایی نشان داد، هنرهای تجسمی باعث 

تصویرسازی ذهنی، حافظه و یادگیری های شناختی، افزایش مهارت
توان از آموزش هنرهای تجسمی برای افزایش شوند. به این ترتیب میمی

ها حافظٔه بینایی و کالمی کودکان نابینا و مهارت تصویرسازی ذهنی آن
شود؛ به عبارت استفاده کرد. این فرایند درنهایت منجربه بروز رفتار می

گویند که درمقابل اطالعات ا میدیگر این فرایندهای ذهنی به م
 (.۲العملی و چگونه رفتاری از خود نشان دهیم )شده چه عکسادراک

کارگیری از قدرت تخیل تصویرسازی ذهنی، مهارتی است که با به
کند. به عبارت دیگر آفرینی میتصاویر ذهنی واضحی را در مغز باز

تجربه در ذهن وری از تمامی حواس برای ایجاد و بازسازی یک بهره
است. درنهایت هر تعریفی که از تصویرسازی ذهنی ارائه دهیم به دو 

. تجسم یعنی تصویری که در ذهن ساخته 1نتیجه خواهیم رسید: 
نوعی بازبینی شود، واقعیتی است که در جهان هستی وجود دارد و بهمی

. تجسم خالق تصویری جدید که ۲ایم؛ تصاویری است که از قبل دیده
ایم و با برداشت جهان وجود خارجی ندارد و ما تا به حال ندیدهدر 

 (.۳،۴کنیم )شخصی خود ایجاد می
فرنالد اعتقاد دارد که تصویرسازی ذهنی وسیله و ابراز نیست و حس 

تر از افراد بینا است و تصویرسازی ذهنی نابینایان شنوایی نابینایان قوی
رشدنی است. او عقیده های صوتی کالمی تصوازطریق شنیدن و مدل

(. ۵تواند اولین نوع تجسم ذهنی باشد )دارد که تجسم شنیداری می
سیلوستر نیز مشابه فرنالد تمرکز شنوایی نابینایان را در ایجاد تجسمات 

داند. او بر این عقیده است که تصویرسازی ذهنی آنان بسیار مهم می
د و در افراد نابینای ذهنی شنیداری در دو گروه بینا و نابینا تفاوت دار

اند، از مدلی واحد پیروی بینا و اینکه در چه سنی نابینا شدهمطلق و کم
(. آموزش نقاشی به نابینایان باعث شناخت و درک بهتر ۶کند )نمی

تواند به افزایش دامنٔه شود و میتصاویر و بهبود تصویرسازی ذهنی می
ی نابینا در جامعه کمک شناختی و افزایش میزان سازگاری عاطفی و روان

های ارتباطی بسیار مهم بین نابینا و تواند از روشکند. نقاشی می
مخاطب باشد و از این طریق آگاهی از دنیای درون نابینا تا حدودی 

سوی خالقیت نابینا و ای بهکشیدن پنجرهشود. نقاشیمیسر می
 شکوفایی احساسات هنری نابینایان است.

                                                      
1. Mental imagery  
2. Visual imagery  

آردیتی و همکاران بر دو گروه هدف نابینا و بینا در تحقیقی که توسط 
هایی که تجسم تصویری داشتند، به دو صورت گرفت، تعدادی از لغت

گروه هدف داده شد. آنان این لغات را حفظ کردند و سپس از آنان 
خواسته شد، لغات را از ذهن بازیابی و بیان کنند. در عملکرد هر دو 

کردند که بازتاب تصویری داشتند بیان  هایی راگروه، افراد بیشتر لغت
نتایج تحقیق کاسلین و همکاران نشان داد که ادراک ذهنی و (. ۷)

اند؛ یعنی در مرحله های بصری از الگوی مشابهی تشکیل شدهدریافت
نتایج پژوهش آلمن و (. ۸)کند درک ذهنی همانند بینایی نمود پیدا می
تصویرسازی ذهنی لمسی که  همکارانش روی افراد نابینا نشان داد،

نابینایان مادرزاد از اشیاء دارند با تفاوت کمی همانند تصویرسازی 
در تحقیق ملت و همکاران (. ۹)ذهنی دیداری در افراد بینا است 

ای از قشر مغز که در تجسمات بصری فعال است، مشخص شد، ناحیه
کار گرفته به ۳زیرمجموعٔه آن قسمتی از مغز است که برای درک دیداری

برتولو در پژوهشی دریافت که نابینایان قادر به ترسیم  (.1۰)شود می
نشان داد، زمانی که نابینایان  4نتایج تحقیق ریو(. 11)خوابشان هستند 

کنند و در حال خواندن خط بریل هستند، از حس المسٔه خود استفاده می
نتایج (. 1۲نقل از به)ها فعال است قسمت قشر دیداری در مغز آن

تحقیق لیو و همکاران مشخص کرد، درک آگاهانه از موقعیت بصری 
افتد و در سیستم بینایی در قسمت های پیشانی مغز اتفاق میدر لوب

پشتی مغز نیست. شواهد واضح و روشنی وجود دارد بر اینکه سیستم 
ارائه بینیم نیست؛ بلکه دنیای فیزیکی را دهندٔه آنچه میبینایی نشان

مراتب پردازش مغز، در نواحی جلوی بینیم در سلسلهدهد. آنچه میمی
شود مغز که معموالً با پردازش بصری در ارتباط نیست، پدیدار می

های حسی دارد. (. تصویرسازی ذهنی ارتباط مستقیم با داده1۳)
بینایی، شنوایی، المسه، بویایی و چشایی  های حسی شامل حواسداده

 (.1۴است )
شده تاکنون، دهد، در تحقیقات انجامبررسی پیشینٔه پژوهش نشان می

لحاظ تأکید بر قابلیت تجسم ذهنی در افراد نابینا با این عمدتاً به
پژوهش اشتراکاتی وجود دارد؛ با این تفاوت که در تحقیق حاضر 

طور خاص توانایی نقاشی در تمرکز بر نتایج تجسمی این قابلیت و به
ن و چگونگی امکان تحلیل و درک جهان نابینایان از این طریق نابینایا

 است و تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. 
ضرورت انجام این پژوهش از آن روست که تالشی درجهت بهبود و 

های آنان و مندیتقویت تصویرسازی ذهنی نابینایان و معرفی توان
عالوه حس ترحم جای خود ؛ بهاست ها با سایر مردمکردن فاصلٔه آنکم

دهد و رابطٔه دوسویٔه منطقی در جامعه را به احساس همانندی می
حلیل شود؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و تفرما میحکم

مادرزاد انجام  نابینایانشده توسط کیفیت بصری در تصاویر ذهنی رسم
 پذیرفت.

 بررسیروش 2
ترکیبی کمی و کیفی استفاده شد.  در این پژوهش از روش تحقیق

های تحقیق کمی و کیفی سبب شده است این دو روش های روشفلسفه
از هم فاصله بگیرند؛ نه آنکه از هم جدا شوند. برای اینکه بین عناصر 

3. Visual perception  
4. Ryu 
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 تحقیق رابطٔه درستی برقرار شود و گره کار تحقیق را باز کند، پژوهش
ترتیب ده نجام شد. بدینحاضر با استفاده از دو روش کیفی و کمی ا

سال تحت آموزش ساله در فاصلٔه زمانی یک  1۸تا1۲فرد نابینای 
عنوان مورد مطالعاتی نقاشی قرار گرفتند و از هر هنرمند نابینا ده اثر به

گزینش و بررسی شد. گفتنی است که ابزار، شرایط و ساعات آموزش 
سه موضوع کار شد:  ها بابرای تمام افراد این گروه یکسان بود. نقاشی

. نقاشی خیالی شامل داستان، اشعار ۲. نقاشی از روی مدل ملموس؛ 1
 ی عجیب و...؛هاچهرهی خیالی و هاگل، ایرؤ، خواب، زیبرانگلیتخ
. موضوع این نقاشی هیچ محدودیتی نداشت. در این تحقیق ابتدا ۳

ادامه  ای مختصر از تصویرسازی ذهنی نابینایان ارائه شد و درتاریخچه
شده توسط نابینایان براساس های اصلی تصاویر ذهنی رسمشاخصه

سپس از منظر  آمده از مشاهدات میدانی توصیف شد.دستهای بهیافته
کیفیت بصری تحلیل شد. در انتها ده اثر از هر هنرمند نابینا و 

ی توصیفی عناصر تحلیل بصری رهایمتغدرمجموع صد اثر نقاشی با 
شامل رنگ، بافت، خط و سطح با رویکرد کیفیت بصری تحلیل و 

-توصیفی روشبه  آمدهدست بهی هاداده برآیند جٔهیدرنتبررسی شد. 
 شد. ارائهی این پژوهش هاافتهتحلیلی منطبق بر دانش نظری، ی

 هایافته 3
نقاشی به نابینایان  در مسیر آموزش آمدهدستبهی هاافتهاز تحلیل ی

 اصلی در آثار آنان استنباط  ٔشاکله عنوانبهی بصری را هایژگیو توانیم
برخاسته از تحلیل متغیرهای مندرج در  هامؤلفه(. این 1کرد )جدول 

سال و مطالعه  1۸تا1۲ ینایناب آموزش به ده  ٔ الهسکطی دورٔه ی 1جدول 
 استخراج  ٔ آموزش بود. شیوه ٔجهیدرنت هاآناز  آمدهدستبهروی صد اثر 

های کمّی از تحلیل نتایج نقاشی این گروه نابینایان تحت آموزش داده
صورت بود که چهار ویژگی اصلی و قابل تمیز در هنرهای بصری بدین

ها مطالعه شد؛ همچنین این شامل رنگ، بافت، خط و سطح در آثار آن
دنی شامل رنگ شهای شناسایی بصری با کیفیت ٔچهار مؤلفه

بودن( و سطح بودن(، خط )نقطه)خلوص(، بافت )برجسته
 بودن( تحلیل شدند.)دوبُعدی
 رنگ، خلوص رنگ به استفاده از سه رنگ اصلی )آبی، زرد،  ٔ در مؤلفه

ها قرمز( اطالق شد و چنانچه در یک اثر نابینا از این گروه از رنگ
  ٔ وص داشت. در مؤلفهلحاظ شاخصٔه رنگ، خلاستفاده کرد، آن اثر به

  ٔ سازی اثر بررسی شد و در شاخصهبافت نیز استفاده از بافت و برجسته
جای خط در میان نابینایان سنجیده شد. خط کاربرد فراوان نقطه به

ُبعدی یا دوبُعدی مناظر در میان همچنین در زمینٔه سطح ترسیم سه
 نابینایان مطالعه شد.

آمده از مجموع صد اثر دستنگین بهبندی و تحلیل میانخست از جمع
عنوان عناصر بصری قابل توان چهار ویژگی اصلی را بهاین ده نابینا می

دهد، در نشان می 1تمیز و تعمیم به نقاشی نابینایان نسبت داد. جدول 
های اصلی صورت خالص و رنگها بهنقاشی نابینایان عمدتاً از رنگ

و دارای بافت هستند، فراوانی نقاط  ها برجستهشود، نقاشیاستفاده می
صورت ها غالباً بهشود و آثار آنبیشتر از خطوط صاف رؤیت می

 .شوددوبُعدی ترسیم می

 سال آموزش نقاشی  نقاشی از ده هنرمند نابینا در طول یک  ٔ. تحلیل چهار عنصر بصری در صد نمونه1جدول 
 بصری عناصر 

 کیفیات عناصر بصری
 

 موارد مطالعاتی

 سطح خط بافت رنگ
خلوص )استفاده از سه رنگ 

 اصلی( 
 )درصد(

 برجسته و ملموس 
 )درصد(

 استفاده از نقطه 
 )درصد(

 ترسیم دوبُعدی 
 )درصد(

 ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ ) در ده اثر( 1شمارٔه  هنرمند
 ۹۰ ۶۰ ۹۰ ۶۰ )در ده اثر( ۲شمارٔه  هنرمند
 ۹۰ ۷۰ ۸۰ ۸۰ )در ده اثر( ۳ شمارٔه هنرمند
 ۹۰ ۶۰ ۸۰ ۷۰ )در ده اثر( ۴شمارٔه  هنرمند
 ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ )در ده اثر( ۵شمارٔه  هنرمند
 ۸۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ )در ده اثر( ۶شمارٔه  هنرمند
 ۹۰ ۶۰ ۹۰ ۷۰ )در ده اثر( ۷شمارٔه  هنرمند
 ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ )در ده اثر( ۸شمارٔه  هنرمند
 ۹۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ اثر()در ده  ۹شمارٔه  هنرمند
 ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ )در ده اثر( 1۰شمارٔه  هنرمند

 ۸۷ ۸۷ ۸۵ ۷۳ میانگین

های ی کمّی تحقیق حاضر و دستیابی به شاخصههاداده تحلیل  ٔجهیدرنت
ها با آرا و بصری غالب در آثار نقاشی نابینایان و همچنین انطباق آن

 عنوانبه اصلی  ٔشاخصهشده در چهارچوب نظری، هفت نظریات بیان
 .دویژگی آثار نقاشی در نابینایان معرفی ش

 ایمجموعه از خصوصیت چند یا یک جداکردن ،انتزاع: کردنانتزاع. 1
 و ابالغ مجرد عناصر صورتبه ترشکل خالصه در که است پیچیده

 عرضه شکل «گرافیسم» یا شودمی ساده هافرم درواقع. شودمی اعالم
 .دشومی
 که ساده عناصر از پیچیده نسبتاً مفاهیمی ساخت(: سنتز) نهادهم. ۲
 اولیٔه صورت دیگر و سازدمی را واحد ترکیب باهم وهمی صورتیبه

. شودمی خلق ثانوی معنای و ندارد حضور منفرد صورتبه عناصر
 وجودبه را آن امکان یِوهم قؤه که یندهاییافر مدد به ذهن درحقیقت
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۴ 

 آن در که سازدمی ممکن را پیچیده سنتز اولیه خام عناصر از ،آوردمی
 این درواقع. شودنمی رؤیت دیگر خود اولیٔه شکلبه منفرد عناصر
 .اندهداد دست از را خویش استقالل هاشکل

 نقاشی مهمبسیار  هایویژگی از :نابینایان موضع یا دید زاویٔه. ۳
 متفاوت بینایان موضع با نابینایان موضع. است نانآ دید زاویٔه نابینایان

 نابینایان موضع یا دید زاویٔهاست.  هاآن بینایی نبود دلیلبه ظاهراً. است
 د.دار را زیر خصوصیات

 عینی معقول یهانسبت رعایت نبود و متعارف پرسپکتیو نداشتن .الف
 ؛ذهنی پرسپکتیوی ایجاد و

 باال به پایین از یهاپالن و پایین به باال از باال، به پایین از دید زاویٔه .ب
 چارچوب یک در متفاوت تصاویر و تصویر چندین ترکیب که یاگونهبه

 ؛دشومی ارائه
 رمستندیغ روایت منجربه تفسیری گاهی توصیفی، دیدگاهی ارائٔه .ج

 لمس آنچه نابینا که است ذکر به الزم ویژگی این درخصوص. دشومی
 بدان ،پسنددمی آنچه او درحقیقت. کندمی تصور پسنددمی و کندمی

 نشانگر اثرش مسیر این در و دکنمی توصیف است راغب که دلیل
 .حادثه عینی بیان نه و بود خواهد واقعه عطف

 به تجسمی هنرهای مبانی قوانین تمامی پارامتر اینی: با بندبیترک .۴
 سمت) صفحه طرفکی در نابینایان نقاشی .شودمی وارد انسان ذهن
 از خروج و دنکربزرگ یا کوچک ،(پایین و باال یا راست سمت یا چپ

 قابل ترتیبی و یشناختروان لحاظبه بسیاری مشابه هاینمونه و صفحه
 جای معموالً هایشاننقاشی در نابینایان ولیکناست؛  تحلیلوهیتجز

 .باشد نقاشی و نقش از پر صفحه تمام خواهندمی و پسندندنمی را خالی
 افقی عمودی، صورتبه عناصر چیدن هاآن نظر در بندیترکیب ابتدا در
 بیشتری فکری پشتیبانی از هنری لحاظ از نابینایان هرچه و است مایل یا

 .است بیشتر آن تنوع و صحیح عناصر ترکیب ،دنباش برخوردار
صورت خالص و ها بهدر نقاشی نابینایان عمدتاً از رنگ :رنگ. ۵

 شود.های اصلی استفاده میرنگ
 هاشکل و کندمی تحریف ،کندمی لمسرا  آنچه نابینا گاه :دگرگونی .۶
 است ییاشیا بارٔهدر تحریف این. کندمی دگرگون را مأنوس صفات و

 هاینقاشی در انسان دست مثالً؛ شماردمی مهم را هاآن نابینا که
موارد  درمجموع .شودمی کشیده معمول حد از تربزرگ خیلی نابینایان

 شود:مالحظه می نابینایان کارهای در زیر
 ؛شودنمی رعایت پرسپکتیو قوانین -
 ؛هستند عدیدوبُ و مسطح هانقاشی -
 .شودمی مبالغه جسم یاعضا از برخی نسبت در -
 که کنندمی بیان نمادهایی صورتبه را هایشانتجربه نابینایان: نماد. ۷

وی  سر و بدن انسان، نماد دایره مثالً ؛ستا هاآن اندیشه  ٔ دربردارنده
 .آیدمی شمارهب... و خروس مرغ، دایره همین گاه و ستا

 بحث ۴
با هدف ارزیابی و تحلیل کیفیت بصری در تصاویر پژوهش حاضر 

ها نشان تحلیل دادهوشده توسط نابینایان انجام شد. تجزیهذهنی رسم
همچنین  داد، سادگی خطوط و شکل در نقاشی نابینایان مشاهده شد؛

 شده است.های خالص استفاده های نابینایان بیشتر از رنگدر نقاشی
عالوه نقاشی (؛ به1۵)بی و قرمز است شامل زرد، آ های خالصرنگ

 یجااز نقطه به ییوجبهرهصورت برجسته و دارای بافت بود. آنان به
ها در آثار آن یاصل یبصر یهاعنوان شاخصهبه یعددوبُ میخط و ترس

 یآثار نقاش سیشناو روان یحس لیدر تحل نیهمچن بود؛ ودمشه
 میساخت مفاه یمعنا)بهی نهادهم ،ییگراانتزاع یهایژگیو انینایناب
نامتعارف و  یبندبیترک ،یبیترک دید ٔهیاز عناصر ساده(، زاو دهیچیپ

از  ،یینوس و نمادگراأصفات م فیو تحر ینامتناسب، دگرگون
 .شدپژوهش استنباط  نیا یهاافتهی

شده در مطالعٔه حاضر قوانین پرسپکتیو رعایت در آثار نابینایان بررسی
عنوان از اعضای جسم مبالغه صورت گرفت؛ بهنشد. در نسبت برخی 

تر از حد معمول های نابینایان خیلی بزرگمثال دست انسان در نقاشی
 های نقاشی ساده بودند و گرافیسم شکل عرضه شد.ترسیم شد. فرم
های گذشته در آن است که های این پژوهش با پژوهشوجه تمایز یافته

ذهنی نابینایان و انواع آن های گذشته درخصوص تصویرسازی تحقیق
است؛ همچنین دربارٔه اینکه تصاویری که نابینایان باتوجه به فقدان 

کشند، دارای چه ویژگی و خصوصیاتی است، تحقیقی انجام بینایی می
( بر تصویرسازی ۶( و سیلوستر )۵نگرفته است؛ برای مثال فرنالد )

سی تصویرسازی ذهنی شنیداری تحقیق کردند. آلمن و همکاران به برر
(. برتولو و همکاران نشان ۹ذهنی لمسی نابینایان مادرزاد پرداختند )

(. تحقیق ریو 1۰دادند، نابینایان قادر به ترسیم خوابشان هستند )
(. 1۲نقل از مشخص کرد، قشر دیداری در مغز نابینایان فعال است )به

اتب پردازش مربینیم در سلسلهتحقیق لیو و همکاران نشان داد، آنچه می
مغز، در نواحی جلوی مغز که معموالً با پردازش بصری در ارتباط 

توان گفت، نابینایان ها میشود. در تبیین این یافتهنیست، پدیدار می
 (.1۳قابلیت تجسم ذهنی دارند و قادر به ترسیم تصاویر هستند )

های پژوهش حاضر این بود که متغیرهای ازجمله محدودیت
ای های نابینایان شهر تهران و در محدودهقط در نقاشیشده فمطالعه

های های این پژوهش به نقاشیسنی خاص ارزیابی شدند؛ بنابراین یافته
پذیر نیست. باتوجه به اهمیت نتایج ها تعمیمنابینایان سایر استان

شود این پژوهش در شهرهای دیگر ایران و آمده، پیشنهاد میدستبه
های توانند کالسانجام شود. مدیران مدارس می های سنیسایر گروه

شود در آموزان برگزار کنند. پیشنهاد میآموزش نقاشی را برای دانش
مراکز تحصیلی برای تقویت و افزایش مهارت تصویرسازی ذهنی 

توان با های آموزش نقاشی برگزار شود؛ همچنین مینابینایان کارگاه
های سنی نابینایان از اثرات آن روهکارگیری آموزش نقاشی در سایر گبه

شناسی و توانایی تصویرسازی ذهنی این بهره برد و دامنٔه شناخت روان
 گروه را ازطریق نقاشی افزایش داد.

 گیرینتیجه 5
کاررفته در ی بههافرمی این پژوهش، تصاویر و هاافتهبراساس ی

بیانگر  تواندیماز بازنمایی اشیاء  نظرصرفنابینایان،  هاینقاشی
، احساس و عواطف نیز باشد. سادگی خطوط و شکل در هاشهیاند

یی هایژگیونقاشی نابینایان همیشه مدنظر بوده است و در کنار آن 
 واسطٔهیبی و نیز انتقال صریح و نیبشفافازقبیل نبود رعایت تناسب، 

های همراه دارد. توجه به ویژگیپیام در نقاشی آنان جذابیت خاصی به
نقاشی نابینایان برای کشف جهان درون این افراد ضرورت دارد. نقاشی 

نفس و تقویت تصویرسازی ذهنی نابینایان دارای در افزایش اعتمادبه
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۵ 

عنوان روش آموزشی توان از آن بهنقش مؤثری است؛ درنتیجه می
 نابینایان استفاده کرد.  مفیدی در

 تشکروقدردانی 6
 نگروه پژوهش هنر دانشگاه و مسئوال یتمام استادان و کادر ادار از

و افراد نمونه  نیهمچن ،واقع در تهران انینایناب یمحترم مجتمع آموزش
پژوهش حاضر که بدون  یدر اجرا یهمکار یبرایشان هاخانواده

 مانهی، صمبودن سریش مپژوه نیها انجام اآن یمساعدت و همکار
 .مینکیم یتشکر و قدردان

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شده به این صورت بود: در این پژوهش مالحظات اخالقی رعایت
شکل کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کرده و در تمامی افراد به

این اطمینان به افراد داده شد که  صورت تمایل در آن مشارکت کردند؛
تمامی اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند 

منظور رعایت حریم خصوصی، نام ونام خانوادگی شد؛ به

 کنندگان ثبت نشد. شرکت

 رضایت برای انتشار
 این امر غیرقابل اجرا است.

 تضاد منافع
ترای پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسالمی نامٔه دکاین مقاله برگرفته از پایان

واحد تهران مرکز دانشکدٔه هنر و معماری با کد 
است. نویسندگان اعالم  1۰1۴۸۰۳۸1۶۳۵۸۴۸1۳۹۷1۲۰۷۸۹

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچمی
 منابع مالی

 این پژوهش بدون حمایت مالی نهاد یا سازمانی انجام شده است.
 مشارکت نویسندگان

دکتر ها و نوشتن مقاله را انجام داد. آوری دادهپور جمعلیال آشتیانی
آبادی استاد راهنما بود و با مرور نقادانٔه خویش ابوالفضل داودی رکن

زاده مقاله را بررسی و بازبینی و تأیید کرد. دکتر محمدرضا شریف
 اد.های متغیرها را انجام دگیریاستاد مشاور بود و بررسی صحت اندازه
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