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Abstract 

Background & Objectives: Despite the physical limitations encountered by individuals with visual impairments, there is ample evidence of the 

group's emotional connection to the act of painting. Blind individuals receive no visual data to understand the surrounding world. This is because 
they lack sight; through other senses, they perceive and visualize the surrounding world. This population lacks a sense of sight; thus, mental 

imagery replaces any visual imageries. Individuals with visual loss create an image in their minds by analyzing sounds, smells, and tactile 

analysis of objects and their surroundings. Thus, their paintings represent an embodiment of the world around them. The current study aimed to 
analyze the paintings of individuals with vision loss using a formalist approach.  

Methods: Initially, a summary of formalist critique concepts is presented. Then, the main features of blind arts are described based on the 

findings of field observations. Next, these data are analyzed from the perspective of a formalist critique. The statistical population of this study 
was 10 individuals with visual loss, aged 12–18 years. In one year, 10 paintings were selected among their works; accordingly, a total of 100 

paintings were studied as a case studies sample. The quantitative data were analyzed based on visual characteristics, such as point, line, surface, 

volume, texture, color, scale, dimension, and formalistic load movement. The collected data were analyzed by descriptive statistics and per 
theoretical knowledge.  

Results: The present research results suggested that in the paintings of the examined individuals, the colors were mainly used in pure form and 

the main colors, including yellow, blue, and red (73%); the paintings were prominent and textured (85%); the frequency of dots was higher than 
straight lines (67%); their paintings were often drawn in two dimensions (87%); the extent of the observance of real proportions in their works 

equaled 42%, the movement was observed in their works (58%), and the use of light shadows in their works was very limited (15%). Furthermore, 

the 12 features of the visual analysis extracted from blind paintings with an emphasis on 9 visual features, including point, line, surface, volume, 
texture, color, scale, dimension, movement can be cited and form–based. These characteristics consisted of transparency, low detail and 

representation of the whole subject, movement and rhythm, mental realism, symbol and symbol, abstract basis, co–institution, lack of perspective, 

descriptive point of view, composition, color, and deformation. 
Conclusion: The images and forms used in the painting of the examined participants, regardless of the representation of objects, can also express 

thoughts, feelings, and emotions. The simplicity of lines and shapes in the painting of the individuals with vision loss, and features such as lack 

of proportion, transparency, as well as the explicit and direct transmission of the message in their painting, are of particular interest.   

Keywords: Visual loss, Painting, Formalist analysis, Art of individuals with vision loss, Mental visualization. 
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  .۸۸(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ ریورشه برخط انتشار   

 تحلیل نقاشی نابینایان با رویکرد فرمالیستی
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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

هدف پژوهش حاضر تحلیل کردن وجود دارد؛ بنابراین برانگیز در پیوند عاطفی این گروه با کنش نقاشیتأملباوجود محدودیت فیزیکی که نابینایان دارند، شواهدی زمینه و هدف: 
 آثار نقاشی نابینایان با رویکرد فرمالیستی بود. 

ستی و سپس از منظر نقد فرمالی شد آمده از مشاهدات میدانی توصیفدستهای بهاساس یافتههای اصلی آثار نابینایان برای مختصر از چیستی نقد فرمالیستی ارائه شد. در ادامه شاخصهابتدا تاریخچه بررسی:روش
با رویکرد عنوان نمونٔه موردی مجموع صد اثر نقاشی به از سال تشکیل دادند که از هر هنرمند نابینا ده اثرسال در فاصلٔه زمانی یک  1۸تا1۲ده فرد نابینای تحلیل شد. جامعٔه آماری را 

  شد. ارائهی پژوهش هاافتهمنطبق بر دانش نظری، یتحلیلی توصیفی روشبه آمدهدستبهی هاداده برآیند جٔهیدرنت. بررسی شد فرمالیستی
 ها برجسته و دارای بافت بودند، نقاشیدرصد(۷۳) شداستفاده  های اصلیصورت خالص و رنگها بهطور عمده از رنگبه نهای نابینایانتایج نشان داد در نقاشی ها:یافته

درصد ۴۲ها ، میزان رعایت تناسبات حقیقی در آثار آندرصد(۸۷بودند )صورت دوبُعدی ها غالباً بهآثار آن ،درصد(۶۷اف بود )، فراوانی نقاط بیشتر از خطوط صدرصد(۸۵)
برآیند تحلیل دیداری آثار نقاشی  . همچنین، دوازده خصیصهدرصد(1۵) بسیار اندک بودار روشن در آثو میزان استفاده از سایهدرصد( ۵۸)شد بود، در آثار آنان حرکت مشاهده 

عبارت بودند از:  ها. این خصیصهبودنابینایان با تأکید بر نُه شاخصٔه بصری شامل نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، رنگ، مقیاس، بُعد، حرکت قابل استناد و متکی بر فرم 
 کردن. دفرمهو  رنگبندی، ، دیدگاه توصیفی، ترکیبنداشتن پرسپکتیونهادی، ، همبنیان انتزاعیرئالیسم ذهنی، نماد و سمبل، ، حرکت و ریتم، جزئیات کم و نمایش کل موضوعشفافیت، 

سادگی خطوط و شکل در نقاشی ها، احساس و عواطف نیز باشد. تواند بیانگر اندیشهنظر از بازنمایی اشیاء میکاررفته در نقاشی نابینایان، صرفهای بهتصاویر و فرمگیری: نتیجه
 جذابیت خاصی دارد. ،واسطٔه پیام در نقاشی آنانبینی و همچنین انتقال صریح و بیتناسب، شفاف نشدنهایی ازقبیل رعایتویژگییان و نابینا

 نابینایان، تحلیل فرمالیستی، هنر نابینایان، تصویرسازی ذهنی.  ،نقاشی ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
دلیل اینکه فاقد بینایی نابینایان برای درک و شناخت دنیای اطرافشان به

ها ازطریق سایر حواس کنند. آنهای بصری دریافت نمیهستند، داده
کنند. مغز نابینایان نیز باقیمانده دنیای اطراف خود را درک و تجسم می

توانایی تجسم دارد، اما فقط نوع آن متفاوت است؛ تجسمی که فاقد 
علت محدودیت حرکت حس المسه کاماًل رنگ و نور است و به

 یذهن یرسازیتصو یینایحس بدلیل نداشتن به انیناینابمتفاوت است. 
(. تصویرسازی 1د )کننیم یدارید یرسازیهرگونه تصوجایگزین را 

ذهنی ارتباط مستقیم با اطالعات حسی دارد. اطالعات حسی شامل 
(. نابینایان ۲المسه، بویایی و چشایی است )بینایی، شنوایی،  حواس

کردن صداها، بوها و تحلیل لمسی که از اشیا و تحلیلووسیلٔه تجزیهبه
سازند. شاید سپارند، تصویری در ذهن خود میپیرامون خود در ذهن می

بیند اند با تصویری که فردی بینا میتصویری که در ذهن خود ساخته
 (.۳نی باشد )نشدمتفاوت و حتی مقایسه

بنابراین به همان میزان که بررسی آثار نقاشی بینایان دارای معانی ضمنی 
و تفسیرهای نشانٔه شناختی است، تحلیل آثار نقاشی نابینایان نیز در 

ی و دریافت ادراک آنان از جهان مرئی شناختروانی هاهیالشناخت 
ی انتقادی اهلیتحلفریلند معتقد است، تفسیرها و  .حائز اهمیت است

 اًعین د؛ این اندازه که به مخاطبان بگویدنکنیمبه آشکارشدن هنر کمک 
دهد که آثار همچنین توانایی ما را ارتقا می به چه چیزی فکر کنند؛

 (.۴) مینیببهنری را بهتر 
از دیدگاه ابوالقاسمی، رویکرد فرمالیستی در تحلیل آثار بسیار راهگشا 

آثار هنری صرف عناصر بصری کاوش  چراکهو کاربردی است؛ 
فرمال( اثر خط، رنگ، احجام، ) یصوری هایژگیو. ندشومی

ی بندبیترکنمایی و ، ژرفهانسبتی(، ساز)برجسته یینماحجم
و  کشدیم خود را به تصویر  ٔدهیا هاآن  ٔواسطهبهیی است که نقاش هاراه

. هر نقاش دهدیمارائه  مدنظرشتفسیر شخصی خود را از موضوع 
؛ ی جدید مطرح کنداوهیش خودش را از راهی نو و با مسئلٔه کوشدیم

به هدف  دنیرس درکه نقاش تا چه اندازه  دهدیمبنابراین نقد نشان 
 (.۵) استخود کامیاب بوده 

 حاضر قیکه با موضوع تحق نیشیپ یهااز پژوهش یبخش برخ نیدر ا
 قیتحق اتیعنوان ادباند بهداشته یشناختو روش ییقرابت محتوا

 شده یرو بررسشیبا پژوهش پ هاآن زیو وجه تما است هشد یمعرف
، تالش داشت قاجاری هاینقاش نقد فرمالیستی مقالٔهشایسته در  .است

را  هاپرده درونو عناصر ساختاری  هافرمبا رویکرد فرمالیستی ارتباط 
های تاریخی یا شی علتبا اهمیت موضوع یا زمان اثر و اثربخ

ی بیرون اثر مطالعه کند تا بتوان احتیاجات فردی هنرمندان شناختروان
ها وسیله ارتباط بین فرمکنندگان آثار را آنالیز کرد؛ همچنین بدینو خلق

(. پیرو این تفکر ۶پیدا و ارزشیابی شود ) پرده درونو عناصر ساختاری 
ی و انسجام ساختاری درستی باید از همسوی هافرماثر،  و در یک

                                                      
1. Clive Bell 
2. Roger Fry 
3. Baumgarten 
4. Kant Sheling 
5. Schiller 

وی  دیتأکو  آثاربرخوردار باشند. رویکرد شایسته در تحلیل فرمالیستی 
ست و راستاهمتوصیف با تحقیق حاضر  تیقابل بابر عناصر بصری 

وجه تمایز آن گروه خاص نقاشان نابینا با شرایط خاص خود در این 
در میان نابینایان  و عناصر هافرمتحقیق است؛ بنابراین نظام معنایی در 

از آن متفاوت از مناسبات اجتماعی  آمدهدستبهی هااستنتاج جهیدرنتو 
 پوریانیآشتهمچنین ی در میان آثار سایر هنرمندان است؛ شناسروانو 

نقاشی به  آموزش دربارٔه نقاشی، انیناینابهنرهای تجسمی در کتاب 
عناصر بصری در نقاشی نابینایان  ی نقاشی نابینایان،هایژگیونابینایان، 

و سایر هنرهای کاربردی در نابینایان به تحقیق پرداخت. او حاصل 
 میدانی خود در آموزش نقاشی به نابینایان را گردآوری کرد  ٔتجربه هاسال
لحاظ مطالعه و بررسی گروه نابینایان با این نوشتار (. این کتاب به1)

 آثارفرمالیستی عناصر بصری در  قرابت دارد و وجه تمایز آن تحلیل
 نقاشی نابینایان است.

در این بخش برای تعمق در شناخت جهان نقاشی در نابینایان و 
همچنین چیستی رویکرد فرمالیستی در تحلیل آثار بخشی از آرای 

 آن را  ٔخچهیتاراندیشمندان و محققان با موضوع، نقد فرمالیسم و 
خالصه  طوربهرو را با تحقیق پیش ایم و جستارهای مرتبطی کردهبررس

ی هاافتهتحلیل علمی از نتایج و ی چراکه؛ میانمودهدر این نوشتار درج 
ی نظری محققان و اندیشمندان هاافتهی بر هیتکاین تحقیق مستلزم 

 ی مذکور است.هادانش
فرمالیسم: درانتهای قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم با گسترش شیؤه -

گیری به هنر ایجاد نظیری در جهتمدرنیستی در هنر دگرگونی بیتفکر 
فرم و فرمالیسم را  ۲و راجر فرای 1هایی چون کالیو بلشد و تئوریسین

ویژگی اساسی هنر معاصر قلمداد کردند. فرمالیسم تفسیری است که 
شود و ارزش اثر هنری را در عناصر فرمی در توضیح هنر استفاده می

تاریخی آفریدن هنر -؛ از این روی به شرایط اجتماعیکندیمآن پیدا 
بیشتر برای  شدهدهد. فرمالیسم از نظر اندیشمندان ذکراهمیت نمی

 (.۷) ردیگیمی اثر هنری مدنظر قرار ریگشکلارزش معنای فرم در 
، ۳الزم به ذکر است، رویکرد و رهیافت اندیشمندانی چون بومگارتن

 بر آنرا   6تارکیویچ  زیبایی و هنر،مسئلٔهدر   5و شیلر  4کانت شلینگ
ی خویش به تبارشناسی فرم بپردازد و  تعاریف هاپژوهشداشت تا در 

تحلیل کند. در  دقتبهمختلف فرم مناسبت آن را با محتوا در هنرها 
را مطرح  معنادار فرم  ٔهینظر بیستم کالیو بل در همین چارچوب  ٔسده

داشت. اندیشمندی چون ریچارد  دیتأکفرای بر اهمیت فرم کرد و راجر 
ی جدید خود در باب بندمیتقسسوابق نظری مزبور به  بر هیتکبا  ۷ولهایم

تبیین فرمالیسم آشکار و فرمالیسم پنهان پرداخت. سرانجام کلمنت 
ی مذکور در باب فرم کوشید تا نقدی هنری هاافتهبه استناد ی ۸گرینبرگ

ی نقد سوم کانت در این بازخوانرا در پرتو فرم جهتی تازه بخشد و به 
ی فرمالیسم هنری را هاشهیراعالم کرد که  حاًیصرزمینه پرداخت. او 

 (.۷) دوجو کری کانت جستهاشهیاندباید در 

6. Tarkevich 
7. Richard Wolheil 
8. Clement Greenberg 
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۳ 

شده ی درجهایژگیو اًکه لزوم 1نونقد فرمالیستی: پیرو مکتب نقد -
ی آن اثر ریپذشکلروی کاغذ فارغ از بررسی هویت هنرمند و جریان 

أثیرگذار باشد، نقد فرمالیستی نقد شد. این شیؤه نقد، نخست در ت
میالدی  1۹1۷شروع شد. تا قبل از سال   ۲فضای ادبیات لیویس

مند نشان دهد. یافته و قدرتفرمالیسم موفق نشد وجود خود را انسجام
های هنرمندانٔه خود را که قبل از جنگ جهانی اول تالش هاستیفوتور

، بارمحنتپژوهی خصوص روانبهی و بورژواز علیه فرهنگ ضعیف
یی در شعر و هنرهای بصری استفاده کردند، اولین نمادگرابرای جنبش 

 (.۸) آوردندوجود ی روسی بههاسمیفرمالانگیزه را برای 
ی هاهینظرتوان نتیجه گرفت، فرمالیسم را باید در ردیف درمجموع می

گاه و ایدئولوژی نشمار آورد که با ی قرن بیستم بهشناختییبایز
از ساختار افکار نقادان مدرن  کهصورتیبهمدرنیستی ارتباط دارد؛ 

برخاسته است. درحقیقت فرمالیسم، شکل انتزاع از جهان فیزیکی را 
ی ستیمدرنپستکند و از این زاویه نگاه برخالف نظریات نمایان می
های ظاهری و نقدی فرمالیستی ویژگی رد ،گرید(. به کالم ۶است )
. پس دشویمی، کاوش بندبیترکرنگ و  مانند آن دهندٔهلیتشکعناصر 

هنرمند  بر هیتکی جابهتحلیل اثری هنری وتجزیهدر نقادی فرمالیست 
یا جهان پدیدآورنده یا مخاطب، تنها از منظر عناصر تجسمی و فرمی 

 (.۹پردازد )یماثر به بازبینی آن 
 کی  ٔ دهندهلیکه عناصر تشک کندیداللت م روشی بهبیشتر مواقع فرم در 
اثر از ترکیب به این صورت که ساختار یک . دهدهم ارتباط میبه اثر را

بگیریم، نظر ا در معن نیابا گر فرم را ا وجود آمده است.این عناصر به
بنیادی شکل شناختن ارزش اثر هنری فقط در نگریستن عناصر بدین

 از را یاثر هنر سم،یاز فرمالرویدادگویی  نیا کند.حقیقت پیدا می
در اثر منظور از عناصر خاص . کندشناسایی می عناصر خاص بیترک
فرم، رنگ،  شامل عناصر ینقاش کیدر عنوان نمونه به ست؟یچ یهنر

 ب  یآن از ترکبنیاد در شعر، است و برای مثال  سطح، شکل، بافت و...
. جدا نیست آن یفرم از عناصر و اجزا نجای. در ادیآیم دستبه هالغت
در  شدهآوریجمعاجزا و عناصر  حالت و چگونگی فرم از پشتوانه نیبد
 (.۷است ) بیترک
 ازجمله هنرهای بصری بر عناصر ساختاری و ترکیبات فرمی،  ٔحوزهدر 

، حس رأسشد. طبق این  دیتأکی عدبُسهو فضای  هارنگبر خطوط و 
. یکی از کندینمی کفایت شناختییبایز تجربٔهتشخیص فرم برای 

، کالیو بل زیبرانگبحث فرمالیستی  ٔهینظربا  شدهشناختهی هاستیفرمال
  ٔتجربهاست. این منتقد هنری و فیلسوف هنر انگلیسی با تمرکز بر 

ی، واکنش به فرم و روابط باشناختیزی مدعی شد واکنش باشناختیز
شمار ی رادیکال بههاستیفرمالاز آن دست  توانیمست. بل را فرمی ا

صوری( ) یهنری اثری باشناختیزی هایژگیوآورد که عقیده داشت تمام 
ی به شناختییبایزمعتقد هستند ادراک  هاستیفرمال(. 1۰است )
 (.11ی غیرادراکی نیازی ندارد )هایژگیوشناخت 
یی مانند کلمنت گرینبرگ، کالیو بل و راجر فرای هاستیفرمالآرای 
 4و ادوارد هانسلیک ۳تری مثل کنراد فیدلری فرمالیستی اولیهاشهیاند

                                                      
1. New criticism 
2. Leavis  
3. Konrad Fielder 

 باگرفتن از کانت، آفرینش هنری را با الهام دلریف .دهدیمرا بازتاب 
ی رها از غرض و آزاد که غایتی اتجربه ادراکی شناسایی کرد؛ تجربٔه

نظر وی، پرداختن به موضوع اثر هنری، هورای خود ندارد. ب
ارزش هنر به  کهیحالدروجوی ارزش هنر خارج از هنر است؛ جست

(. او اهمیت 1۲دارد )ی تعلق شناختییبایزی هاپژوهشقلمروی 
لحاظ موضوع بازنمودی اثر را رد کرد. پس آن بخش از اثر هنری که به

 .بخشدینم، ارزش هنری شودیممفهومی درک و بیان 
برای افراد فاقد  5گفتن از عناصر بصریعناصر بصری در نقاشی نابینایان: سخن-

رسد؛ اما شاید یکی از نتایج نقاشی نابینایان اثبات این نظر میبینایی، عجیب به
دهد، با های علمی نشان میتوان دید. یافتهنیز می چشمیبنکته است که 

تا  جادشدهیا خألحواس باقیمانده برای جبران ، گانهپنجرفتن یکی از حواس ازمیان
و ها شوند. در این زمینه، تجربهیابند و جایگزین میحد امکان گسترش می

کردن حس ی فراوانی وجود دارد که نابینایان حتی رنگ را با لمسهاگزارش
 کنند.می

عناصر اصلی بصری  آن راپردٔه نقاشی از اجزایی تشکیل شده است که  ساختار یک
نامند. همٔه عناصر بصری در طبیعت نیز وجود دارد. خورشید و ماه در آسمان می
دهد، ها را تشکیل میای از خطجنگل مجموعهمنزلٔه نقطه است، درختان یکبه

های یک باغچه و روستایی نمایانگر بافت است، گلپوست چروکیدٔه دست یک 
های یک کوه دهد و صخرهرا نشان میها پرهای پرندگان هماهنگی رنگ

نمایانند. عناصر بصری شامل نقطه، خط، سطح، حجم، های متفاوتی را میشکل
توان شکل یا فرم بافت، رنگ و سایٔه رنگ است. سطح و حجم را درمجموع می

 (.1۳خواند )
شامل ریتم، تعادل، تناسب و کشش و غیره است.  6کیفیات بصری

بخشیدن دادن یا نظمست که در روند سازمانکیفیات بصری کیفیاتی ا
دادن به عناصر را (. روند سازمان1۳شود )به عناصر بصری مطرح می

توان با واژٔه عام طرح بیان کرد. طرح روندی است که برای آفرینش می
سازی، کار از نقاشی، پیکرهتمامی آثار هنری عمومیت دارد؛ اعم
جای و غیره. در نقاشی معموالً بهگرافیک، طرح صنعتی، نقشٔه معماری 

تر و شاید برند. از همه مهمکار میرا به« بندیترکیب»، واژٔه «طرح»واژٔه 
است. ریتم و  دادن به عناصر بصری، اصل وحدتتنها اصل سازمان

های مختلفی برای نیل به وحدت تعادل و تناسب و حرکت صرفاً راه
ای بصری در محدوده هستند. مقصود از وحدت آن است که عناصر

دهندٔه کل با یکدیگر منزلٔه یک کل دیده بشوند و اجزای تشکیلمعین به
همبستگی داشته باشند. در تحقق انسجام درونی و یکپارچگی اثری 
معین غالباً تعادل تناسب و گاهی ریتم و حرکت مؤثر است. در اثری 

ها همٔه آنهنری، گاهی این یا آن کیفیت بصری آشکار است؛ ولی وجود 
الزامی نیست. آنچه الزامی است، یکپارچگی اثری هنری است تا موجب 

ش و سرانجام کلیت کار را اشود بینندٔه دقیق، اجزا و روابط درونی
 دریافت کند.

گیرند. قالب قرار میدر نقاشی عناصر بصری در چهارچوب ترتیبی معین و در یک 
گیرد حواس خود از محیط بیرون مینقاش برمبنای تصور ذهنی و عناصری که با 

آفریند. ، اثر هنری خود را میهاآندهد و سپس ترکیب و انتزاعی که صورت می

4. Eduard Hanslick 
5. Visual elements 
6. Visual qaulities 
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۴ 

کنند و به افراد معمولی با نگریستن به محیط خود این عناصر را استخراج می
و نابینایان با لمس و حواس دیگر و باالخره با تجسم  آورندیدرمخدمت هنر خود 

 یابند.دست میبه این امر 
دلیل ویژگی ابزار خاص نگارش نابینایان ها بهدر نقاشی نابینایان نقطه و نقطه

دلیل محدودیت حرکت حس المسه برجسته و همچنین فضا و کادر به صورتبه
 صورتبهها اهمیت خاصی دارد. هنرمند نابینا با قراردادن نقطه و با امتداد نقطه

کند کشد و کادر تصویر به او کمک میصویر میخط احساس و تصور خود را به ت
 کوچک حرکت حس المسه را در خدمت تصویر تمامی ذهنیت خود  ٔکه محدوده

 .درآورد
مفهوم فضا در نقاشی نابینایان با مفهوم فضا در طبیعت یا هنر عادی تاحدودی 

هیچ رنگ  درواقعشود،  کادر محدود میلٔهیوسبهمتفاوت است. فضای نقاشی که 
و شکل و فرم خاصی ندارد؛ فضایی خالی است و منتظر قرارگرفتن عناصری است 

دهد و به همین دلیل نقاشی نابینا، که توسط نقاش به آن جان و احساس می
تجریدی و منقطع است؛ زیرا پیوستگی بصری مأخوذ در طبیعت در آن راه 

 پرشدهی رنگ باست و حداقل ی نیخال جادر طبیعت هیچ گرید عبارت بهیابد. نمی
 پذیر است.است؛ اما در نزد نابینا این امر امکان

رو انجام پژوهش حاضر باتوجه به ظرفیت و گویایی زیاد آثار ازاین
ها و همچنین نقاشی نابینایان در راستای نزدیکی به شرایط آن
یابد. در پژوهش پدیدآوردن امکان ارتباط بیشتر با جامعه، ضرورت می

ای به زندگی نابینایان و تالش برای بر گشودن دریچهر عالوهحاض
های روحی ها با جهان تجسمی، بررسی و شناخت واکنشآشنایی آن

این افراد با مطالعه و تحلیل فرم تجسمی در آثار نقاشی این گروه مدنظر 
بود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت بود: آثار نقاشی در 

های فرمی این آثار را چه ویژگی فرمی است؟ ویژگی نابینایان دارای
توان تحلیل کرد؟ در این تحقیق در ابتدا مروری بر مبانی چگونه می

عناصر بصری در  کاربستفرمالیسم صورت گرفت و در ادامه چگونگی 
تاحدودی  تیدرنهامیان نابینایان ضمن ارزیابی کمی تحلیل شد. 

 تحقیق استنتاج و معرفی شد؛  ٔجهیدرنت هاآنپذیر در آثار میتعمکیفیتی 
بنابراین هدف مطالعٔه حاضر تحلیل فرمالیستی آثار نقاشی هنرمندان 

 نابینا بود.

 بررسیروش 2
ی مختصر از چیستی نقد فرمالیستی صورت اخچهیتار ارائٔه در این پژوهش ابتدا

از  آمدهدستبهی هاافتهبراساس ی آثار نابینایانی اصلی هاشاخصه گرفت. در ادامه
شد. جامعٔه تحلیل  فرمالیستی از منظر نقد و سپس شد توصیف  مشاهدات میدانی
سال در فاصلٔه زمانی یک سال  1۸تا1۲ ینایناب ده فرد آماری این تحقیق،

عنوان به یاثر نقاش صد بودند که از هر هنرمند نابینا ده اثر و درمجموع
ی گزینش و بررسی شد. گفتنی است که ابزار، شرایط و مورد نمونٔه

ده اثر از  آخرر دساعات آموزش برای تمام افراد این گروه یکسان بود. 
ی توصیفی عناصر تحلیل بصری شامل رهایمتغهر هنرمند نابینا با 

روشن با رویکرد رنگ، بافت، خط، سطح، تناسب، حرکت و سایه
 آمدهدستبهی هاداده برآیند جٔهیتدرنفرمالیستی تحلیل و بررسی شد. 

                                                      
1. Point 
2. Line 
3. Plane  

ی این پژوهش هاافتهتحلیلی منطبق بر دانش نظری، یتوصیفی روشبه
 شد. ارائه

 هایافته ۳

عناصر  توانیم انینایناب ینقاش ازآمده دستبه یهاافتهی لیز تحلا
چنین را  شدنی با رویکرد فرمالیستی در نقاشی نابینایانلیتحلبصری 

 .استنباط کرد
 شرح ذیل است.شدنی در نقاشی نابینایان بهعناصر بصری بررسی

درواقع هیچ تعریف کاملی در رابطه با نقطه وجود ندارد و یکی از : 1. نقطه1
تر برای نابینا به اثر قلم بریل روی مفاهیم پایه در هندسه است؛ اما در تعریف ساده

 (.1گویند )جدول کاغذ نقطه می
آید. وجود میدنبال هم خط بههای برجستٔه ابزار بریل بهاز حرکت نقطه: ۲خط .۲

رساند. خط صریح و کند و مقصود خود را به او میخط دست نابینا را هدایت می
مبنا است؛ تر از یکروشن و بدون ابهام است. معانی خط و خطوط برای نابینا مهم

برای نابینا که خط از فضایی زیرا خط در حالت بینایی محاط در رنگ است؛ اما 
یابد و به قدرت تجسم او برای برقراری تر میکند، معنایی وسیعخالی سیر می

بخشد. خط راست، خط شکسته، خط منحنی ارتباط با اثر، بُعدی مضاعف می
 تالطم و دید هنرمند نابینا است؛ واسطٔهدونبی هاانعکاس درواقعو... همه و همه 

عمودی استواری و قدرت  جویی، خط راست وو ستیزه مثالً خط ضخیم تندی
کنند. خط منحنی و خط زیگزاک شکسته تالطم و اضطراب را تلقین می

 دوعلت وجود به دارهیزاوکه خط صورتیدردهندٔه نرمی و آسودگی است؛ نشان
کنند، قدرت و تحرک را مند مینقطه همدیگر را قدرت ی مساوی که در یکروین

کند؛ البته مسلماً احساس و دریافت هنرمندان مختلف از این امور تلقین می
متفاوت است؛ ولی قدر مسلم آن است که در نقاشی نابینایان خطوط و تقسیم 

ها بندی توالی نقطهیباز رنگ است و عامل اصلی ایجاد ترک ترمهم مراتببهفضا 
 و خطوط است.

 بههم برسند و صفحه، خطوط چون به: در یک ۳سطح یا شکل در دو بُعد
آورند که داخل آن سطح نام می وجودبهبسته شوند، حدود و محیطی را  اصطالح

 سطح هستند. کنندٔهکنند، باز تلقینصفحه حرکت می دارد. خطوط چون در یک
نمایانند و در همٔه صفحه انباشته شوند، سطح را میگر در یک های بریل نیز انقطه
 شود که دارای دو بُعد است.ها شکلی حاصل میاین
ی موجود در سطح وقتی هانقشبرای نابینایان : 4یا شکل در سه بُعد . حجم۴

 سروکارگردند. نابینایان بیشتر با حجم شوند که به حجم تبدیل میملموس می
بُعد درمقایسه با دو بُعد دیگر زیاد نیست؛ یعنی دارند؛ هرچند که در نقاشی یک 

سطح دوبُعدی گود یا برجسته شده است. نقش برجسته یی از یکهابخشفقط 
 . پربرجستهبرجسته و نقش خود بر دو قسم است: نقش کم

برجسته نقاشی نابینایان ترکیبی از حجم و سطح است یا نوعی نقاشی نقش درواقع
 ی خاص این نوع نقاشی کاربرد بیشتری دارد.هاروشو طبیعتاً ابزار و 

کیفیت  نظر ازسطح  از نمود و ظاهر یک عبارت استت : باف5بافت .۵
شدنی آن. طبیعی است که در نقاشی نابینایان باتوجه به اولویت حس المسه لمس

لحاظ استفادٔه سطوح یابد. این اهمیت بهشده اهمیت میبافت سطح نقاشی
هم چسباندن مختلف مثل پارچه و کاغذهای مختلف و چوب و نیز طریق به

4. Volume 
5. Texture 
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۵ 

 شدنی است.تصور)کوالژ( 
یی از هابخشترکردن کردن و غنیی زندهدار را برانقاشان و طراحان سطوح بافت

کنند. بافت گاهی از چسباندن مستقیم سطوح گوناگون می استفادهبندی ترکیب
آید می دستبهی، پارچه و غیره( الئسه تخته)ازقبیل کاغذ، روزنامه، کاغذ سنباده، 

و  نین تراکمشود. همچ ضخامت و انبوهی مادٔه رنگین ایجاد می ٔواسطهبهو گاهی 
آورندٔه بافت وجودبهشود،  قلم بریل بر کاغذ ایجاد میلٔهیوسبهپراکندگی نقاطی که 
 شدنی است.توسط نابینایان دریافت حال هر درخاصی است که 

 برانگیزای حساس و تأملها برای نابینایان نکتهاستفاده از رنگ مسئلٔه: 1رنگ .۶
دیگران و حضور در محیط، وجود هرحال نابینایان ازطریق ارتباط با  است. در

کنند. عنوان بخشی مهم و اساسی از دنیای اطرافشان احساس میها را بهرنگ
متصور برای نقاشی نابینایان، نزدیکی هرچه بیشتر دنیای افراد معمولی  حداقل فایدٔه

 ست.نان او آ
لو از مغزمان مم کهیدرحالگیرد؛ تجربٔه ما از نابینایی با بستن چشمان صورت می

فقط با تصور ذهنی  درواقعاما یک نابینا ؛ تصاویر و خاطرات بصری است

کند این کند. نقاشی به او کمک میو شکل زندگی می هارنگ خود از خودساختٔه
  خودبیانی بیشتر رشد کند. ٔحس خود را به دیگران منتقل کند و با ارضای غریزه

شود. پس ط مغز دریافت میتوضیح یک احساس است که توس درواقعواژٔه رنگ 
 شدنی است.اگر فردی وجود داشته باشد، این احساس نیز تجربه

توانند توانند این احساس را ازطریق بینایی خود حس کنند، میاگر نابینایان نمی
ی حواس دیگر خود را جایگزین نمایند. برای نابینایان، تقویت حواس دیگر نوعبه

توان ابزار زیادی کارساز است. برای نابینایان می آنان و برقراری ارتباط تاحدود
در  هارنگانتخاب کرد. بدیهی است که  المسه را برای رنگ و همچنین بو و مزه

 نیست. مدنظر رنگکهای رنگی مختلف یفام و نقاشی نابینایان خالص هستند
 است.فاقد تناسب  انینایآثار ناب: اسیمق .۷

 است. ویو فاقد پرسپکت یعددوبُ انینایآثار ناب: عدبُ .۸

 ریدر تصاو یبصر یهاو تنش هاتمیر فیحرکت در توص: حرکت .۹
 است.

 شدنی با رویکرد فرمالیستی در نقاشی نابینایانلیتحل. عناصر بصری 1جدول 
 تر بصری که شاخص و نشانگر فضا است.واحد کوچک نقطه
 آید.وجود میدنبال هم خط بهبرجستٔه ابزار بریل بههای از حرکت نقطه خط
 شود.یچیده را شامل میو مربع تا اشکال پ از اشکال اولیه مانند دایره شکل

 بینیم است؛ ولیکن در آثار نابینایان که فاقد بینایی هستند، مفهومی ندارد.در اثر وجود یا نبود نوری که می روشنسایه
 کنند.ها را درک و تجسم میتکیه بر سایر حواس )شنوایی، المسه، بویایی، چشایی( رنگنابینایان با  رنگ
 شدنی آن است.سطح از نظر کیفیت لمسنمود و ظاهر یک بافت
 آثار نابینایان فاقد تناسب است. تناسب
 کتیو است.آثار نابینایان دوبُعدی و فاقد پرس بُعد
 های بصری در تصاویر است.تنشها و حرکت در توصیف ریتم حرکت

 یبصر یهایژگیو توانیم انینایناب ینقاش از حاصل یهاافتهی لیز تحلا
 نیا .(۲)جدول  آنان استنباط کرد اردر آث یاصل  ٔعنوان شاکلهرا به
 دورٔه یط مذکورمندرج در جدول  یرهایمتغ لیها برخاسته از تحلمؤلفه

اثر  صد ی( و مطالعه روسال 1۸تا1۲) نایناب دهآموزش به   ٔسالهکی
های کمّی  استخراج داده ٔشیوه .بودآموزش   ٔجهیها درنتآمده از آندستبه

صورت از تحلیل نتایج نقاشی این گروه نابینایان تحت آموزش بدین
 است.

 سال کیدر مدت  انیناینفره از نابده یبه گروه یآموزش نقاش  ٔدوره یط
 شد. یو بررس نشیگز یمطالعات نمونٔهعنوان اثر به ده نایاز هر هنرمند ناب

 انینایگروه ناب نیا ینقاش جینتا لیاز تحل یکم یهااستخراج داده  ٔوهیش
در  زیو قابل تم یاصل یژگیو شش بود:صورت نیتحت آموزش بد

، تناسب، حرکت و شامل رنگ، بافت، خط و سطح یبصر یهنرها
 با یبصر  ٔلفهؤم شش نیاتحلیل  شد.ها مطالعه در آثار آن روشنسایه

 شامل رنگ )خلوص(، بافت شدنیییشناسا اتیفیک استفاده از
، تناسب بودن(یعد)دوبُ سطح ،بودن(بودن(، خط )نقطه)برجسته

رعایت تناسبات حقیقی(، حرکت )دارای حرکت( و استفاده از )
رنگ، خلوص رنگ به استفاده از   ٔلفهؤ. در مصورت گرفت روشنسایه

 نایاثر ناب کیو چنانچه در  شدقرمز( اطالق ، زردی، )آبی سه رنگ اصل
                                                      

1. Color 

دارای رنگ،  لحاظ شاخصٔهآن اثر به ،ها استفاده کردگروه از رنگ نیاز ا
اثر  یسازاستفاده از بافت و برجسته زیبافت ن  ٔلفهؤدر مبود.  خلوص
 انیخط در م یجاهفراوان نقطه ب خط کاربرد  ٔو در شاخصه شد یبررس
 ای یعدبُسه میسطح ترس زمینٔهدر  نیهمچن .شد دهیسنج انینایناب
 .شدمطالعه  انینایناب انیمناظر در م یعددوبُ

اثر  صدمجموع از آمده دستبه نیانگیم لیو تحل یبندنخست از جمع
 زیقابل تم یعنوان عناصر بصررا به یاصل یژگیو ششتوان یم نایناب ده
در  دهد،نشان می ۲جدول  .نسبت داد انینایناب یبه نقاش میتعمقابل و 

 یهاصورت خالص و رنگها بهاز رنگ هعمدطور به انینایناب ینقاش
 یوانابافت هستند، فر یها برجسته و دارایشود، نقاشیاستفاده م یلاص

صورت به ها غالباًآثار آن ،دشویم تؤیاز خطوط صاف ر شترینقاط ب
، میانگین میزان رعایت تناسبات حقیقی در آثار دشویم میترس یعددوبُ
شود و درصد حرکت مشاهده می۵۸درصد است، در آثار آنان ۴۲ها آن

ها بسیار اندک است. مطالب روشن در آثار آنمیزان استفاده از سایه
و  مذکور مصادیقی اتکاپذیر در تحلیل عناصر بصری قابل سنجش

 تحلیل فرمالیستی در آثار نقاشی نابینایان است. انجام
اشاره شد، اگرچه عناصر بصری دارای کیفیتی  ترشیپکه طورهمان

ی اگونهبهی عینی هستند، در میان نقاشان نابینا این عنصر ذاتمشترک و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               6 / 9

https://jdisabilstud.org/article-1-2304-en.html


۶ 

براساس تحقیق  رونیازا؛ ابدییمدیگر و با معانی دیگر روی کاغذ انتقال 
گرفته در این نوشتار و ارزیابی کمی این کیفیات بصری نتایج صورت

ی بنیادین نقاشی نابینایان با هاشاخصه عنوانبه توانیممذکور را 
 درنظرداشتن رویکرد تحلیل فرمالیستی آثار استنتاج کرد.

 از هر هنرمند ده اثر()بصری در میان آثار ده هنرمند نقاش نابینا  عناصر. ارزیابی کمّی ۲جدول 
 عناصر بصری 

کیفیات عناصر 
 بصری 

 های مطالعاتینمونه

 روشنسایه حرکت تناسب سطح خط بافت رنگ
 خلوص

)استفاده از 
سه رنگ 
 اصلی( 
 )درصد(

برجسته و 
 شدنی لمس

 )درصد(

استفاده از 
 نقطه 
 )درصد(

ترسیم 
 دوبُعدی 
 )درصد(

رعایت 
تناسبات 
 حقیقی 
 )درصد(

دارای 
 حرکت 
 )درصد(

استفاده از 
 روشن سایه

 )درصد(

  1هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۸۰ ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۵۰ ۶۰ ۲۰ 

  ۲هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۶۰ ۹۰ ۶۰ ۹۰ ۴۰ ۵۰ 1۰ 

  ۳هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۸۰ ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۳۰ ۷۰ ۲۰ 

  ۴هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۷۰ ۸۰ ۶۰ ۹۰ ۴۰ ۶۰ ۳۰ 

  ۵هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۸۰ ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۵۰ ۶۰ 1۰ 

  ۶هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۶۰ ۸۰ ۶۰ ۸۰ ۵۰ ۴۰ ۲۰ 

  ۷هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۷۰ ۹۰ ۶۰ ۹۰ ۴۰ ۶۰ 1۰ 

  ۸هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۸۰ ۹۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰ ۰ 

  ۹هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۷۰ ۸۰ ۷۰ ۹۰ ۳۰ ۶۰ ۲۰ 

  1۰هنرمند شمارٔه 
 )در ده اثر(

۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۴۰ ۷۰ 1۰ 

 1۵ ۵۸ ۴۲ ۸۷ ۶۷ ۸۵ ۷۳ میانگین

که شناخته است، نقاشی صورتیشفافیت: نابینا حقیقت بیرون را به
لباس نشان عنوان نمونه آرنج و ساق دست را از زیر آستین کند؛ بهمی
 دهد.می

های خود کمتر جزئیات را جزئیات کم و نمایش کل موضوع: نابینایان در نقاشی
 دهند.کشند و بیشتر کل موضوع را نشان میبه تصویر می

ها مهارت و توانایی خاصی هایی را که در کشیدن آنحرکت و ریتم: نابینایان شکل
 کنند.میپیدا کردند، مرتب در کارهایشان تکرار 
 دهندٔه دنیای ذهنی و تخیل آنان است.رئالیسم ذهنی: آثار نقاشی نابینایان نشان

کنند که نمادهایی بیان می صورتبههایشان را نماد و سمبل: نابینایان تجربه
دادن چندین موضوع . از یک شکل هندسی برای نشانستا هاآن تفکر  ٔدربردارنده
ونه دایره نماد خورشید، انسان، بدن و سر وی است و عنوان نمکنند؛ بهاستفاده می

 .آیدشمار میگاه همین دایره مرغ، خروس و... به

ای پیچیده بنیان انتزاعی: انتزاع جداکردن یک یا چند خصوصیت از مجموعه
شود. عناصر مجرد ابالغ و اعالم می صورتبهتر است که در شکل خالصه

 شود.شکل عرضه مییکییا گراف شدهساده هافرم درواقع
 باهمصورتی وهمی نهادی: ساخت مفاهیمی نسبتاً پیچیده از عناصر ساده که بههم

طور منفرد حضور ندارد و بهسازد و دیگر صورت اولیه عناصر ترکیب واحد را می
یِ امکان وهمشود. درحقیقت ذهن به مدد فرایندهایی که قؤه معنای ثانوی خلق می

کند و در آن ، از عناصر خام اولیه سنتز پیچیده را ممکن میآورندوجود میآن را به
این اشکال  درواقعشوند. شکل اولیٔه خود دیگر رؤیت نمیعناصر منفرد به

 .اندداده دست ازاستقالل خویش را 
 ها مسطح و دوبُعدی هستند.نداشتن پرسپکتیو: نقاشی

شود. درخصوص می مستندریغی تفسیری منجربه روایت دیدگاه توصیفی: گاه
کند. پسندد تصور میکند و میاین ویژگی الزم به تذکر است که نابینا آنچه لمس می
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کند که در جهت که تمایل دارد، توصیف میپسندد، بداندرحقیقت او آنچه می
 این مسیر اثرش نشانگر عطف واقعه خواهد بود و نه بیان عینی حادثه.

این پارامتر تمامی قوانین مبانی هنرهای تجسمی به ذهن انسان وارد  بای: بندبیرکت
صفحه )سمت چپ یا سمت راست یا  طرف کشود. نقاشی نابینایان در یمی

های مشابه بسیاری کردن و خروج از صفحه و نمونهباال و پایین(، کوچک یا بزرگ
حلیل است؛ ولیکن نابینایان در توهیتجزقابلی و ترتیبی شناختروانلحاظ به

خواهند تمام صفحه پر از پسندند و میهایشان معموالً جای خالی را نمینقاشی
 صورتبهچیدن عناصر  هاآنبندی در نظر نقش و نقاشی باشد. در ابتدا ترکیب

هنری از پشتیبانی فکری  لحاظ ازعمودی، افقی یا مایل است. هرچه نابینایان 
 تنوع آن بیشتر است. بیشتری برخوردار باشند، ترکیب عناصر صحیح و

های صورت خالص و رنگها بهدر نقاشی نابینایان عمدتاً از رنگرنگ: 
 شود.اصلی استفاده می

کند و اشکال و صفات مأنوس کند، تحریف میکردن: گاه نابینا آنچه لمس میدفرمه
شمارد؛ را مهم می هاآنازد. این تحریف برای اشیایی است که نابینا سرا دفرمه می

از حد معمول کشیده  تربزرگهای نابینایان خیلی مثالً دست انسان در نقاشی
 شود.می

شود که عمدتاً قوانین با بررسی آثار نقاشی نابینایان چنین برداشت می درمجموع
شود. اعضای جسم مبالغه می شود. در نسبت برخی ازپرسپکتیوی رعایت نمی

های خود کمتر جزئیات را به تصویر ها ساده هستند. نابینایان در نقاشینقاشی
کنند. دادن چندین موضوع استفاده میکشند. از یک شکل هندسی برای نشانمی

دهندٔه دنیای ذهنی و ها مسطح و دوبُعدی هستند. آثار نقاشی نابینایان نشاننقاشی
 ت.تجسم آنان اس

 مذکور درواقع برآیند تحلیل دیداری آثار نقاشی  ٔاین دوازده خصیصه
نابینایان با تأکید بر ُنه شاخصٔه بصری شامل نقطه، خط، سطح، حجم، 
بافت، رنگ، مقیاس، ُبعد، حرکت قابل استناد و متکی بر فرم است؛ 

گرفته، تحلیل فرمالیستی آثار نقاشی نابینایان رو فرایند صورتازاین
 شود.مداد میقل

 بحث 4
هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقاشی نابینایان با رویکرد فرمالیستی 

 انینایناب یدر نقاش آمده مشخص شد،دستبود. باتوجه به نتایج به
شود؛ میاستفاده  یلاص یهاصورت خالص و رنگها بهاز رنگ عمدتاً
همچنین  (؛1۴های خالص شامل زرد، آبی و قرمز است )رنگ
از خطوط  شترینقاط ب یوانابافت هستند، فر یها برجسته و داراینقاش

، دشویم میترس یعدصورت دوبُبه ها غالباًآثار آن ،دشویم تؤیصاف ر
درصد ۴۰ها در حدود میانگین میزان رعایت تناسبات حقیقی در آثار آن

شود و میزان استفاده درصد حرکت مشاهده می۵۸است، در آثار آنان 
ها بسیار اندک است. مطالب مذکور مصادیقی ن در آثار آنروشاز سایه

اتکاپذیر در تحلیل عناصر بصری قابل سنجش و انجام تحلیل 
 فرمالیستی در آثار نقاشی نابینایان است. 

تر اشاره شد، در تحلیل فرم تجسمی تأکید بر طورکه پیشهمان
فرم هر (. از نظر هربرت رید، ۷،۹،1۰های ساختاری آثار است )ویژگی

(. از 1۵اثر هنری صرفاً شکل و آرایش اجزا و جنبٔه مرئی آن نیست )
  ٔهای بصری را که درنتیجهنظر نامی، شکل یا صورت هر اثر هنری جنبه

آید، شامل وجود میشدٔه اثر بهتزیین و ترکیب اجزا و عناصر تشکیل
ها، ریتم، هارمونی و ملودی، شکل )فرم( یک شود. ترکیب صوتمی

عٔه موسیقی، ترکیب عناصر بصری مانند خط، نقطه، فرم )حجم( قط
ای روشن، بافت، ریتم و فضا، شکل یک اثر نقاشی، دستهرنگ، سایه

از عناصر بصری مانند حجم، فضا، ریتم، بافت و غیره، شکل یک اثر 
ها، وزن، قافیه و ریتم شکل و معماری و سرانجام ترکیبی از لغت

(؛ بنابراین در این نوشتار با 1۳) سازدصورت یک شعر را می
درنظرداشتن رویکرد تحلیلی فرمالیستی، نُه ویژگی بصری )نقطه، خط، 

روشن، رنگ، بافت، تناسب، بُعد، حرکت( برخاسته از این شکل، سایه
دیدگاه، در آثار نقاشی نابینایان مدنظر قرار گرفت. نحوه و میزان 

انی ضمنی و ابعاد کاربست هریک از این عناصر بصری دارای مع
شناختی قابل بررسی است؛ اما آنچه در تحلیل فرم تجسمی اهمیت روان
  آن است. ٔ یابد، اثر هنری و ساختار بروزیافتهمی

شده های پژوهش حاضر این بود که افراد مطالعهازجمله محدودیت
بنابراین فقط در شهر تهران و محدودٔه سنی خاصی ارزیابی شدند؛ 

پذیر ها تعمیمهای نابینایان سایر استانپژوهش به نقاشی های اینیافته
شود این پژوهش . باتوجه به اهمیت نتایج پژوهش، پیشنهاد مینیست

های سنی دیگر انجام شود؛ همچنین در سایر شهرهای ایران و گروه
های آموزش نقاشی را برای توانند کالسمدیران مدارس می

شود در مراکز تحصیلی برای اد میآموزان برگزار کنند. پیشنهدانش
های آموزش تقویت و افزایش مهارت تصویرسازی ذهنی نابینایان کارگاه

کارگیری آموزش نقاشی در توان با بهنقاشی برگزار شود. همچنین می
های سنی نابینایان از اثرات آن بهره برد و دامنٔه شناخت سایر گروه

این گروه را ازطریق نقاشی شناسی و توانایی تصویرسازی ذهنی روان
 افزایش داد.

 گیرینتیجه ۵
های نابینایان  بصری نقاشی ٔهای پژوهش، نُه شاخصهبراساس یافته

شامل نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، رنگ، مقیاس، ُبعد و حرکت 
کاررفته در نقاشی های بهقابل استناد و متکی بر فرم است. تصاویر و فرم

ها، تواند بیانگر اندیشهنظر از بازنمایی اشیاء مینابینایان، صرف
 نایناب یخطوط و شکل در نقاش یسادگعواطف نیز باشد. احساس و 

 تیرعا نبود لیازقب ییهایژگیکنار آن و بوده است و در مدنظر شهیهم
 یدر نقاش امیپ واسطٔهیو ب حیانتقال صر نیو همچن ینیبتناسب، شفاف

 منظوربه انینایناب ینقاش یهایژگیو. همراه داردبه یخاص تیآنان جذاب
 یشناخت و بررس برای یعنوان ابزاربه نیزو  انینایناب کشف جهان درون

 تیتقو و نفساعتمادبه شیافزا در ینقاش کاربرد دارد. یحاالت روح
نقش  یها داراآن یاجتماع ییتوانا یو ارتقا انینایناب یذهنتجسم 

 دری دیمف یعنوان روش آموزشآن به توان ازیم جهیدرنت ؛است یثرؤم
 .استفاده کرد انینایناب

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

ها و خانواده نیهمچن ،واقع در تهران انینایناب یمحترم مجتمع آموزش
پژوهش حاضر که بدون مساعدت  یدر اجرا یهمکار یافراد نمونه برا

تشکر و  مانهی، صمبودن سریپژوهش م نیها انجام اآن یو همکار
 .مینکیم یقدردان
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۸ 

 هابیانیه 7
 رضایت برای انتشار

 این امر غیر قابل اجرا است.
این مقاله برگرفته از رسالٔه دکترای : ها و موادبودن دادهدردسترس

پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانشکدٔه هنر و 
است. برای  1۰1۴۸۰۳۸1۶۳۵۸۴۸1۳۹۷1۲۰۷۸۹با کد معماری 

 توان به این رساله مراجعه کرد. ها میدسترسی به داده
 تزاحم منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

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

م داد. دکتر ها و نوشتن مقاله را انجاآوری دادهپور جمعآشتیانیلیال 
آبادی استاد راهنما بود و با مرور نقادانٔه خویش رکنابوالفضل داودی 

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