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 المستخلص

، ففقدان حاسة اإلبصار كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسانلبصر من أهم النعم وذلك لما يلعبه من دور مهم في يعد ا

ذلك سلباً او إيجاباً علي  وقد يؤثرأي خلل في الجهاز البصري يؤثر بشكل أساسي على فاعلية الفرد في مجتمعه. حدوث او 

تأثير اإلبصار على مدي أجريت العديد من األبحاث على  الفني.مجتمعه المحيط وعلى إنتاجه وعلى  الفنان بشكل خاص

على  Cataractsعلى كثير من الفنانين وعلى إنتاجهم الفني، ومن األمثلة على ذلك تأثير إعتام عدسة العين  التعبير الفني

على  Edgar Degasعلى الفنان ادجار ديغا  yhtaponiteRالشبكية  وأثر اعتالل، Claude Monetالفنان كلود مونيه 

وبالرغم من أهمية موضوع اإلعاقة البصرية إال أن الدراسات العلمية المتعلقة باإلعاقة البصرية في مجال  إنتاجه الفني.

يمكن االستفادة  التالي: هلتتلخص مشكلة البحث حول التساؤل  الفنون عامة والرسم والتصوير خاصة تعتبر قليلة نسبياً.

كمثير وعليه يهدف البحث الى االستفادة من اإلعاقة البصرية  ستحداث لوحات تصويرية معاصرة؟من اإلعاقة البصرية ال

واإلعاقة   Astigmatismعلى دراسة كل من اإلعاقة البصرية الالبؤرية  معتمدا الستحداث لوحات تصويرية معاصرة.

المنهج الوصفي في اإلطار النظري  علىكمدخل في الرسم والتصوير المعاصر و Diplopiaالبصرية الرؤية المزدوجة 

مكانية استحداث لوحات تصويرية معاصرة تعتمد على اإلعاقة البصرية كرؤية إلوالمنهج التجريبي في اإلطار التطبيقي. 

فنية في الرسم والتصوير. مفترضا إمكانية استحداث لوحات تصويرية معتمدة على اإلعاقة البصرية كرؤية فنية في الرسم 

للكشف عن العالقة بين اإلعاقة البصرية واإلبداع الفني لدى الفنانين. وتسليط الضوء على اإلعاقة  وذلك  والتصوير.

أهم نتائج الدراسة في إمكانية تقديم لوحات تصويرية من خالل االستفادة  المعاصر. وتلخصتالبصرية من خالل التصوير 

باالهتمام بالدراسات الفنية المتعلقة  الدراسةوعليه توصي  توعويه ألمراض العين . من اإلعاقة البصرية كرؤية فنية

 . باإلعاقات البصرية لدى الفنانين العرب عامة والسعوديين خاصة

 البصر، الجهاز البصري، العتبير الفني، الرسم، التصوير.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

Sight plays an important role in every stage of human life. Though sight individual 

acquires vast information and perceptions that enrich their own understanding of their 

surroundings and their own world. Losing sight affects one’s life and growth and his or her 

individual interactive with the community. Artist as members of the society and a key part of 

it, the impact of their vision may affect negatively or positively on their surrounding 

community and on their artistic production. 
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Many research was conducted on the impact of vision on artist experience and focusing 

on the effect of visual impairment on artists and their artistic production.  For examples, the 

impact of cataracts on Claude Monet, and the retinopathy of Edgar Degas on their artistic 

production was some of the main topics that were tackled by many researchers. The research 

aims to highlight the artistic production of artists with visual impairment and questioning the 

possibility of benefiting from this disability to develop contemporary paintings. 

The research methodology was based on a theoretical and experimental approach. The 

theoretical approached of the research covered topics related to visual disabilities and artistic 

expression among artists with visual disabilities. The experimental approach presents the 

researcher artistic exponentiation. The main results of the study summarized the possibility 

of benefiting visual disability in contemporary painting. As a recommendation, the research 

put forward the importance of visual disabilities as a topic to study among the artists in 

general and the Saudis in particular. 

Keywords: Sight, optical system, technical consideration, drawing, contemporary 

painting. 

 المقدمة

يعد البصر من أهم النعم وذلك لما يلعبه من دور مهم في كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسان، ففقدان حاسة اإلبصار او 

يؤثر ذلك سلباً او إيجاباً علي  وقد ثر بشكل أساسي على فاعلية الفرد في مجتمعه. حدوث أي خلل في الجهاز البصري يؤ

الفنان بشكل خاص وعلى مجتمعه المحيط وعلى إنتاجه الفني. أجريت العديد من األبحاث على مدي تأثير اإلبصار على 

على  Cataractsتأثير إعتام عدسة العين التعبير الفني على كثير من الفنانين وعلى إنتاجهم الفني، ومن األمثلة على ذلك 

على  Edgar Degasعلى الفنان ادجار ديغا  yhtaponiteRاعتالل الشبكية  وأثر ، Claude Monetالفنان كلود مونيه 

 إنتاجه الفني. 
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 وسؤال لبحثمشكلة 

لبصرية في مجال الفنون عامة من أهمية موضوع اإلعاقة البصرية إال أن الدراسات العلمية المتعلقة باإلعاقة ا بالرغم 

يمكن االستفادة من  التالي: هلتتلخص مشكلة البحث حول التساؤل  وعليه  والرسم والتصوير خاصة تعتبر قليلة نسبياً 

 اإلعاقة البصرية الستحداث لوحات تصويرية معاصرة؟

 هدف البحث

 تصويرية معاصرة.يهدف البحث الى االستفادة من اإلعاقة البصرية كمثير الستحداث لوحات  

 فرض البحث 

 إمكانية استحداث لوحات تصويرية معتمدة على اإلعاقة البصرية كرؤية فنية في الرسم والتصوير المعاصر. 

 أهمية البحث 

 االستفادة من الفنون العلوم كمدخل للدراسات البينية واالبداع  واالبتكار

 منهجيه البحث

في اإلطار النظري والمنهج التجريبي في اإلطار التطبيقي لدراسة كل من تعتمد منهجية البحث على المنهج الوصفي 

كمدخل في الرسم  Diplopiaواإلعاقة البصرية الرؤية المزدوجة   Astigmatismاإلعاقة البصرية الالبؤرية 

 والتصوير المعاصر.

 Visual Impairmentاإلعاقة البصرية  

من الذي يحول ثر على قدرة الشخص البصرية، ن او النقص الذي يؤالقصور المزماإلعاقة البصرية بيُعرف مفهوم 

م(. ويعود ٧١٠٢الفرد من الخبرات المهنية او التعليمية مقارنة مع غيره من أفراد المجتمع )الصايغ والشيمي، استفادة

ح اإلبصار الى يطبياً الى تلك الحالة الصحية التي ال يمكن فيها تصح Visual Impairmentمصطلح اإلعاقة البصرية 

. وقد تكون اإلعاقة ناتجة عن فقدان في المجال Visual Acuityعن فقدان في حدة اإلبصار  الناتجة الدرجة الطبيعية

م(. ٧١١٢وهو المجال الكلي الذي يراه الفرد بدون تحريك الرأس او العينين )الزريقات، Visual Fieldالبصري 

 اسة البصر لدى الشخص المعاق بصرياً،فاإلعاقة البصرية هي القصور الذي يصيب ح
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، حيث تكون حدة الرؤية لدى المعاق بصريا صال والتعامل مع البيئة المحيطةوما يتبع هذه اإلعاقة من قصور في االت 

درجة من مدى الرؤية الذي تغطيه  ٧١او أقل مع وجود العوامل الطبية المساعدة، ويكون مجال الرؤية ال يتجاوز  ٢/٢١

ويشير مصطلح المعاقون بصرياً عامة الى درجات متفاوتة من الفقدان البصري، تتراوح  م(. ٧١٠٢الشيمي،)الصايغ و

وهم من ال يرون شيئاً على اإلطالق وال يملكون اإلحساس بالضوء، ويعتمدون اعتماد  Totally Blindبين العمى الكلي 

والتي تتفاوت فيه مقدرة  Partially Sightedئي كلي على حواسهم األخرى في تعامالتهم اليومية، واإلبصار الجز

الشخص على التمييز البصري لألشياء، حيث يمكنه االستفادة من بقايا البصر مهما كانت درجاتها في عمليات التعلم 

ومن الناحية التربوية تعرف اإلعاقة  م(.٧١١٢المدرسي والحركة وذلك باستخدام المعينات البصرية او بدونها )محمد،

صرية بمدى تأثير الضعف البصري على قدرات الفرد التعليمية، حيث يعتبر الفرد كفيفاً إذا كان يعتمد على طريقة بريل الب

في القراءة والكتابة اعتماداً كلياً، ويعتبر ضعيف بصرياً إذا كان ال يستطيع القراءة والكتابة اال بواسطة أدوات للتكبير او 

 م(.٧١٠٢داهري،عندما تكون الحروف مكبرة له )ال

 أنواع اإلعاقات البصرية

تعددت أنواع اإلعاقات البصرية بنوعية اختالل وظائف أجزاء العين الرئيسية والتي تشكل بشكل مباشر نوع اإلعاقة 

واالختالل في الرؤية كالضبابية وصعوبة رؤية التفاصيل الدقيقة والرؤية المزدوجة وانفصال الصورة بشكل أفقي او 

 ل وضعف الرؤية وتالشي األلوان ومشكالت الرؤية الليلية، ومن اإلعاقات البصرية:رأسي او مائ

الخلل الذي يحدث في الجزء األمامي للعين، القرنية تحديداً،  وهو Astigmatismالالبؤرية أو حرج البصر   -

الزدواج في مما يؤدى إلى عدم سقوط األشعة الضوئية وبالتالي تتجمع في مكان واحد يسمى البؤرة فيحدث ا

لألجسام او جزء منها يحدث  والذي  Regular Astigamtismالالبؤرية المنتظمة ، اشكاله ومن .  الرؤية

التي تبعد عن المحور البصري. ويحدث حتى عندما يكون النظام البصري متناظر تماماَ. وفي هذا النوع يتم 

درجة وفي هذه الحالة تكون خطوط  ٠١ية فصل خطوط الطول ذات القدرة االنكسارية القصوى والدنيا بزاو

 اما الشكل الثاني فهو (.Harranz,2012الطول الرئيسية للقرنية متعامدة ويعد هذا النوع األكثر شيوعاً )

عندما ال يكون النظام البصري متماثل حول  ويحدث  Irregular Astigmatismالالبؤرية الغير منتظمة 

 ٠١وط الطول ذات القدرة االنكسارية القصوى والدنيا بزاوية تختلف عن المحور. وفي هذا النوع يتم فصل خط

 Andrew)(. ويشير Harranz,2012درجة وفي هذه الحالة تصبح خطوط الطول الرأسية غير متعامدة )

A,2013) تظهر  وقد بات في رؤية التفاصيل الدقيقة، الى أن الالبؤرية تسبب ضبابية في الرؤية وصعو

 مائل.للمريض بشكل في بعض األحيان ء العمودية الخطوط واألشيا
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فإن الشخص ال يرى  بين العينين ث خلل في التوافقو حد تظهر عند Diplopiaالرؤية المزدوجة اما مصطلح  

م(. الرؤية ٧١٠٢( )الحديدي،٠شكل ) Diplopiaصورة واحدة وتسمى هذه الحالة بالرؤية المزدوجة 

ن لشيء واحد كل الوقت او بعضه. وقد تظهر الصورتان جنباً إلى هي رؤية صورتي Diplopiaالمزدوجة 

جنب او واحدة فوق األخرى، أو مزيج من االثنين معاً ويعتمد ذلك على سبب الرؤية المزدوجة لدى الشخص 

 م(.٧١٠٧المصاب، أي إذا كان ضعف الرؤية من عين واحدة أو من كلتا العينين )سعد،

 

 (٠شكل )

 Diplopiaلمزدوجة رؤية مصاب بالرؤية ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/ازدواج_الرؤية 

هي التي تصيب عين واحدة و Monocularlyالرؤية المزدوجة األحادية  شيوعاً  األقلانوع ازدواج الرؤية  ومن 

Monocularly ًعلى الرؤية بصورة طبيعية إذا تم تغطية العين المصابة، وقد تحدث طوال . ويكون فيها الشخص قادرا

وفي حاالت الرؤية المزدوجة األحادية، غالباً ما تكون الصورتان منفصلتان قليالً بشكل أفقي او  او بعض الوقت  الوقت 

عندما تفشل العينين  Binocularlyتحدث في كلتا العينين ف Binocularlyالرؤية المزدوجة الثنائية  اما. رأسي او مائل

 ,Mashige) العينينالى الوضع الطبيعي عندما يتم تغطية إحدى تعود رؤية الشخص  وال في العمل معاً بشكل متوافق. 

Munsamy2015). 

هو مرض يصيب عدسة العين الطبيعية يتسبب في حدوث إعتام في Cataractإعتام عدسة العين او الماء األبيض  -

، وقد يصيب عيناً واحدة او كال العينين  دون ألم او وجع  وضبابتيهادها شفافيتها مؤدياً الى ضعف الرؤية العدسة ويفق

 ويعاني المصابين بإعتام العدسة من عدم القدرة على الرؤية الجيدة في ظروف اإلضاءة الساطعة أو القوية نظراً  سوية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/ازدواج_الرؤية
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ف النظر ليالً، كما يعاني المصاب من ازدواجية في رؤية الضوء الزدياد الحساسية للضوء الشديد باإلضافة الى ضع

ووجود غشاء على العين، وبازدياد حدة المرض يتغير لون بؤبؤ أو حدقة العين من األسود الى الرمادي أو األبيض مما 

بطيئة تتضمن غالباً ما يتطور إعتام العدسة بصورة  (.٧١٠٢يؤدي الى تدني شديد في حدة اإلبصار )الصايغ والشيمي،

عدد من األعراض مثل الرؤية الضبابية، تالشي األلوان، رؤية هاالت حول الضوء، ومشكالت في الرؤية الليلية. 

(Gimbel,2011.) 

يواجه الشخص صعوبة في رؤية األشياء القريبة فيه  Macular Degenerationالتنكس او الضمور البقعي  -  

  واألشياء البعيدة كذلك. 

  ( ٧١٠٢ي،)الحديد

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )
 ، رؤية طبيعيةyhtaponiteRرؤية بوجود اعتالل الشبكية 

https://www.retina-labs.com/understanding-
diabetic-retinopathy/ 

 
 (3) شكل

 ية عين سليمةرؤية بوجود ضمور بقعي متقدم، مبكر، رؤ
https://www.lasereyesurgeryhub.co.uk/age-

related-macular-degeneration-amd-guide/ 
 

 

 (4كل )ش
 رؤية طبيعية ورؤية بوجود الضمور البقعي

https://boernevisioncenter.com/2018/10/30/
age-related-macular-degeneration/ 

 
 

https://www.retina-labs.com/understanding-diabetic-retinopathy/
https://www.retina-labs.com/understanding-diabetic-retinopathy/
https://www.lasereyesurgeryhub.co.uk/age-related-macular-degeneration-amd-guide/
https://www.lasereyesurgeryhub.co.uk/age-related-macular-degeneration-amd-guide/
https://boernevisioncenter.com/2018/10/30/age-related-macular-degeneration/
https://boernevisioncenter.com/2018/10/30/age-related-macular-degeneration/
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 اإلعاقة البصرية والتعبير الفني 

هتم مؤرخو الفن واألطباء المختصين بمجال العيون باإلعاقة البصرية والتعبير الفني وذلك بالبحث والنظر في أعمال أ

ثر أعمالهم دى تأالفنانين ودراسة مدى تأثر أعمالهم باإلعاقات البصرية استناداً الى إشارات معينة في لوحاتهم تثبت م

عام ٠ اإلسبانيةالذي نشر مقالتين باللغة  German Beritensمنهم طبيب العيون جيرمان بريتينز باختالل رؤيتهم و

( ٢، ٥شكل ) El grecoيذكر فيها ان اإلطالة العمودية لبعض شخصيات الفنان االسباني إل غريكو  ٠٠٠١ -٠٠٠٢

 Quentinالمؤرخ الفني كوينتين بيل أشار وكذلك  .Astigmatism(,2018Anderson)تعزى إلصابته بالالبؤرية 

Bell ومؤرخ الفن ريتشارد كيندال  ٠٠٢٥عام  ٧Richard Kendall  ًبمساعدة طبيب  ٠٠١١عام ٢الذي نشرا مقاال

طبيب ٠٠٢١كما نشر عام   ،(Ravin, Kenyon 1994)العيون تريفور روبر حول إعاقة الفنان ادجار ديغا البصرية 

 The World Throughبعنوان  كتاباً عن أمراض العين للفنانين المشهورين  Roper Trevor تريفور روبرالعيون 

Blunted Sight  و طبيب العيون بجامعة ستانفورد مايكل ف. مارمور ،Michael F. Marmor  والذي نشر كتاب

حول  ٧١١٠   The Artist's Eyesوكتاب عيون الفنانين  ٠٠٠٢ The Eye Of The Artistبعنوان عين الفنان 

الذي تم تشخيص حالته بإصابته  Claude Monetاإلعاقات البصرية لبعض رواد الحركة االنطباعية كالفنان كلود مونيه 

شكل  Japanese Bridgeكما يتضح في عمله الجسر الياباني  Cataractبإعتام عدسة العين او الماء األبيض 

(٧١()Nagy,2018.) 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                      
,Madrid: Librería de Fernando Fé). Aberraciones del Greco científicamente consideradasBeritens G, (1913)  2 

,Madrid: Librería de Fernando Fé. ) El Astigmatismo del Greco914Beritens G, (1 
2 Bell Q: b~ Viol. Newcastle upon Tyne, University Press, 1965. 
3 Kendall R: Degas and tile contingency of vision.Burling- 

ton Magazine 130:18(1-197, 1988( 

 (5) شكل
  El Grecoال جريكو 

 (161١ألوان زيتية على كانفس )
Domenikos Theotokopoulos 

108 x 89 cm 
https://www.metmuseum.org/
ar/art/collection/search/45908

8 
 

 
 (6شكل )

   El Grecoبعض أعمال الفنان إل جريكو
 والتي تظهر فيها اإلطالة العمودية

(Firestone ,2013) 

 

https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/459088
https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/459088
https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/459088
https://www.metmuseum.org/ar/art/collection/search/459088
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عانى الكثير من الفنانين بضعف في الرؤية واختاللها الناتجة من إعاقات بصرية مختلفة خالل مراحل حياتهم ومن هؤالء 

استمرت والتي للرؤية المركزية.  وفقده  Retinopathyاعتالل الشبكية و (s 1834agdi  ahdiالفنانين ادجار ديغا )

ع هذه الرؤية فبدأ بالعمل بألوان الباستيل بدالً من استخدام األلوان الزيتية تعلم ديغا التكيف م هذارؤيته في التدهور ومع 

(. (Marmor,2015واختفت الكثير من التفاصيل في لوحاته وكذلك اتجه الى النحت والطباعة والتصوير الفوتوغرافي 

للون األزرق ولذلك الشبكية المركزية يعانون من صعوبة في رؤية ا ( فإن المصابون بأمراضNagy،2018وبحسب )

م ٠١٠١-٠١٠١فتره ما بين تظهر هيمنة اللون األحمر في أعمال ديغا المتأخرة واالستخدام المحدود للون األزرق. وفي 

رسم ديغا لوحة الراقصتين، حيث يتضح في هذه اللوحة احتوائها على ضربات فرشاة واسعة  رؤيته،ومع تقدم مشاكل 

( يظهر تغير ألوانه واستخدامه للباستيل في مساحات من ١لوحته منظر طبيعي شكل ). وكذلك في )٢وتفاصيل أقل، شكل )

 اللون مجردة من التفاصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (7شكل )
  Edgar Degasادجار ديغا

 A Woman( 1865امرأة بجوار مزهرية ورود )
Seated beside a Vase of Flowers 

73.7 x 92.7 cm،ألوان زيتية على كانفس  
https://www.metmuseum.org/toah/works-

of-art/29.100.128/ 

 

 

 (8شكل )
 s agdi  ahdiغاادجار دي

 Landscape( 1892منظر طبيعي )
  x 34 cm 25.4ألوان زيتية وباستيل على ورق، 

 

 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.128/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.128/
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 التيو Cataractعالمات اإلصابة بإعتام العدسة فقد ظهرت عليه  (Claude Monet 1840) كلود مونيهاما الفنان 

خضع مونيه لعمليتين حيث تظهر لوحاته التي رسمها في تلك الفترة بطابع  م٠٠٧٢تطورت في عينه اليمنى. وفي عام 

أحمر اللون نتيجة إلصابته والتي أثرت على األلوان التي قام باختيارها في لوحاته وقد واصل الرسم عن طريق حفظ 

ونتيجة  (. Hadzialic,2014لوحة من زنابق الماء ) ٠٧مواقع األلوان وأسمائها، وفي غضون هذه الفترة عمل مونيه 

تحولت ألوانه من األلوان الزاهية التي تميزت بها لوحاته المبكرة الى اللون البني خفاض رؤيته تغير إدراكه لأللوان الن

م أعاد مونيه رسم نفس المشهد شكل ٠٠٧١-٠٠٧٢الداكن واألحمر الذي ميز لوحاته في مسيرته األخيرة. وبين عامي 

( وذلك عندما كانت آثار إصابته بإعتام عدسة العين أكثر وضوحاً، فيظهر في ٠١ني شكل )( في لوحته الجسر اليابا٠)

 (. (Marmor,2015اللوحة تغير أسلوبه وألوانه 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1١شكل )
 Claude Monetكلود مونيه 

 Japanese Bridgeم( 1923الجسر الياباني )
https://www.claude-

monet.com/waterlilies.jsp#prettyPhoto 

 (9شكل )

 Claude Monetكلود مونيه 

 جسر فوق بركة من زنابق الماء

 م( 1899)

 Bridge over a Pond of Water Lilies 

https://www.claude-monet.com/the-
water-lily-pond.jsp 

https://www.claude-monet.com/waterlilies.jsp#prettyPhoto
https://www.claude-monet.com/waterlilies.jsp#prettyPhoto
https://www.claude-monet.com/the-water-lily-pond.jsp
https://www.claude-monet.com/the-water-lily-pond.jsp
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باالنخفاض   ( ٠٠شكل ) Georgia O'Keeffe 1887) (جورجيا أوكيف  األمريكية الفنانةبدأ بصر  ٠٠٢١وفي عام 

الذي سبب لها فقدان الرؤية المركزية. وقد توقفت عن استخدام األلوان  Macular degenerationالبقعي بسبب التنكس 

(، ويظهر في اللوحة استخدام ٠٧( آخر أعمالها الزيتية شكل )The Beyondحيث كانت لوحة ) ٠٠٢٧الزيتية في عام 

والجرافيت  ٠٠٢١لوان المائية والفحم حتى عام اللون األسود على نطاق واسع، وقد واصلت أوكيف الرسم باستخدام األ

 (.Marmor,2015)( )Ivanisevic,2015 ٠٠١١حتى عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11شكل )
 Georgia O’Keeffeجورجيا أوكيف  
 Jimson Weed (1936)الوردة البيضاء 

 in × 83.5 in 70 ألوان زيتية على قماش كتان 
https://www.georgiaokeeffe.net/jimson-

weed.jsp 

 

 
 (12شكل )

 Georgia جورجيا أوكيف 
O’Keeffe 

 The( 1972البعد )
Beyond 

 ، ألوان زيتية على كانفس
30 x 40 in 

(Georgia O’Keeffe 
Museum) 

 

https://www.georgiaokeeffe.net/jimson-weed.jsp
https://www.georgiaokeeffe.net/jimson-weed.jsp
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بالتنكس البقعي  هتم تشخيص إدراكه للون تدريجياً بعد ان  ٠٠٠٠في عام  (William Thon 1906)ثون ويليام بينما فقد 

Macular degeneration ، األسود  على المناظر الطبيعية والقوارب باستخدام اللونفيه  والتركز ه لوبحيث طور أس

 ( ٠١) وشكل  (٠٢شكل ) المتعددة مثل األكريليك والحبر واأللوان المائية على ورق أبيض والوسائط واألبيض 

(Cmaidmin,2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يعد بإمكان  ٠٠٠١، وفي عام ( ٠٥)شكل  عيبالتنّكس البُق Hedda Sterneتأثرت رؤية هيدا ستيرن  ٠٠٠٢في عام 

ستيرن رؤية األلوان بشكل جيد، فبدأت باستعمال األلوان األحادية بمواد مثل الرصاص، واأللوان المائية، واقالم التلوين 

 AMDF( )(Solomon,2018( )٠٢الشمعي، والباستيل على ورق أبيض سميك شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14شكل )
 William Thonويليام ثون 

 The Birches( 1996شجر القُضبان )

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-

vision-loss-continue-new-work 

 

 (13شكل )
 William Thonويليام ثون 

Twilight in Rome (1961) الشفق في روما    
 x 119.4 cm 73.6 ألوان زيتية على خشب، 

http://www.visionandartproject.org/artist/william-thon 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
http://www.visionandartproject.org/artist/william-thon
http://www.visionandartproject.org/artist/william-thon


 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macularبسبب التنكس البقعي  بدأ بصره باالنخفاض ٧١٠١في عام  (  Dahlov Ipcar 1917بكار )دالوف اياما 

degeneration  أصبح فقدان الرؤية أكثر حدة فلم تعد قادرة على إنهاء اللوحات، وقد اعتمدت ايبكار في  ٧١٠٥وفي عام

( ٠١، ٠٢صيل التي كانت تميز أعمالها شكل )لوحاتها األخيرة على ضربات الفرشاة الواسعة وأهملت الكثير من التفا

(Brian, 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15شكل )
  Hedda Sterneهيدا ستيرن 

 .Machine (Anthropograph No) (1949)آلة 
13 

 in. x 40 in 30،  ألوان زيتية على كانفس
https://www.wikiart.org/en/hedda-

sterne/machine-1949 
 

 

 (16شكل )
  Hedda Sterneهيدا ستيرن 
 Untitled (2١١1)بدون عنوان 

 in. x 9 1/8 in 1/4 12وسائط متعددة على ورق ،
https://heddasternefoundation.org/artwork/

1998-2١١7/ 

 

 (17ل )شك
 Dahlov Ipcarدالوف إيبكار 
 Harlequin Jungle( 1972ُمهرج الغابة )

https://www.artsy.net/article/artsy-
editorial-artists-fight-vision-loss-

continue-new-work 
 

 (18شكل )
 Dahlov Ipcarالوف إيبكار د

 Sea Unicorn( 2١16)أحادي القرن البحري 
 10x8 inchesحبر على ورق، 

http://www.visionandartproject.org/profiles/da
hlov-ipcars-enchanted-world 

 

https://heddasternefoundation.org/artwork/1998-2007/
https://heddasternefoundation.org/artwork/1998-2007/
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-fight-vision-loss-continue-new-work
http://www.visionandartproject.org/profiles/dahlov-ipcars-enchanted-world
http://www.visionandartproject.org/profiles/dahlov-ipcars-enchanted-world
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بسبب إصابته بالتنكس  ٠٠٠١بالتدهور في عام  Serge Hollerbach 1923سيرج هولرباخ )و بدات رؤية الفنان 

عتمداً على الى التجريدية م( ٠٠شكل )، حيث تحولت أعماله من الواقعية التعبيرية Macular degenerationالبقعي 

 رؤيته الداخلية أثناء الرسم، وأصبحت األشكال المحددة والواضحة أكثر مرونة وتجريد وتحولت ألوانه من األلوان المشعة

 (.Phillips, Schumacher,2017) (.٧١الى ألوان أكثر عتامة شكل )

 

 

 Macular degenerationلبقعي بالتنكس ا (David Levine 1926)ليفين ديفيد تم تشخيص حالة   ٧١١٢في عام و

ما بعد التنكس البقعي ( ٧٠)شكل  وقد نشرت مجلة فانيتي فير مقاالً عن التغير في جودة الرسومات الكاريكاتورية 

( يظهر تجاهل ٧٧شكل ) The Last Battleوتأثيرها على حياة ليفين المهنية. وفي عمله الغير مكتمل المعركة األخيرة 

 Margolick وبحسبsilhouettes (Solomon,2018 .)ل المالبس وتمسكه بالرسوم الظلية ليفين للخطوط وتفاصي

 .٧١١٢ ( فإن الفنان ليفين قد توقف عن الرسم فلم يظهر أي عمل جديد بعد ابريل (2008,

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19شكل )
 Serge Hollerbachسيرج هولرباخ
 Old Man at( 2١١١ذة )عجوز على الناف
the Window 

http://www.visionandartproject.org
/profiles/serge-hollerbach 

 
 (2١شكل )

 Serge Hollerbachسيرج هولرباخ  
 Vagabond( 2١11المتشرد )

http://www.visionandartproject.org/files/vagabond-2011 

http://www.visionandartproject.org/profiles/serge-hollerbach
http://www.visionandartproject.org/profiles/serge-hollerbach
http://www.visionandartproject.org/files/vagabond-2011
http://www.visionandartproject.org/files/vagabond-2011
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صابته بالتنكس بإ( ٧٢شكل )(  Thomas Sgouros 1927توماس سيجوروس )تشخيص الفنان  ٠٠٠٧عام  في تم و

وتدهورت رؤيته بسرعة على مدى ستة أشهر، وقد استطاع سيجوروس التكيف مع  Macular degenerationالبقعي 

حالته البصرية حيث بدأ بالرسم على مساحات كبيرة، واستخدام األشرطة الالصقة إلنشاء خطوط أفقية. وقد ساعدته هذه 

 Rememberedالتي أَطلق عليها اسم مناظر طبيعية متذكَّرة  األساليب في رسم سلسلة من المناظر الطبيعية

Landscape ( وقد اعتمد في رسمها على األلوان الزيتية او المائية لرسم عالقات من األلوان شبيهة بالغيوم ٧١شكل )

لمناظر الطبيعية بعيدة عن التفاصيل حيث أصبحت أعماله تجريدية تعبيرية بدالً عن الواقعية التي تميز بها، وقد أصبحت ا

 (.Brian, 2018موضوع عمله الوحيد طوال العشرين سنة األخيرة من حياته )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (21) شكل

 David Levineديفيد ليفين 
( 1995)رسم كاريكاتوري لجوزيف ستالين 

STALIN JOSEPH 
https://www.chrisbeetles.com/gall

stalin.html-ery/american/joseph 

 (22) شكل
 David Levineديفيد ليفين 

 The Last( 2١١7المعركة األخيرة )
Battle 

(Solomon,2018) 
 

 (23شكل )
 Thomas Sgouros توماس سيجورس 

 Still life( 1990بيعة صامتة ) ط
 13in×1١ألوان مائية على ورق، 

http://www.cadetompkins.com/a
rtists/thomas-sgouros/ 

 

 (24شكل)
 Thomas Sgouros رس توماس سيجو

رة )  Remembered ( 2007مناظر طبيعية متذكَّ
Landscape 

 ألوان زيتية على قماش كتان
http://www.cadetompkins.com/artists/thomas-

sgouros/ 

https://www.chrisbeetles.com/gallery/american/joseph-stalin.html
https://www.chrisbeetles.com/gallery/american/joseph-stalin.html
http://www.cadetompkins.com/artists/thomas-sgouros/
http://www.cadetompkins.com/artists/thomas-sgouros/
http://www.cadetompkins.com/artists/thomas-sgouros/
http://www.cadetompkins.com/artists/thomas-sgouros/
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 Macularتم تشخيص بإصابته بالتنكس البقعي  فقد (Robert Andrew Parker 1927)روبرت اندرو باركر اما 

degeneration  (٧٥إنتاجيته وطبيعة ونوعية عمله شكل ). وقد كان لفقدان الرؤية التدريجي أثر على ٧١١٢في عام 

. حيث استخدم عدسة مكبرة ولكنه لم يتوقف عن الرسم فقد أنتج في تلك الفترة عدد من المطبوعات، (٧٢) وشكل 

 .(Phillips, Schumacher,2017واللوحات، والكتب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HIVبفايروس نقص المناعة البشرية Manuel Solano 1987) )مانويل سوالنوم أصيب الفنان ٧١٠٢في عام  

related  سنة ، توقف سوالنو عن الرسم لفترة ثم استعاد نشاطه اإلبداعي مع  ٧٢، وعلى أثر ذلك فقد بصره كلياً وعمره

( مستخدماً ألوان االكريلك على مساحات كبيرة من القماش ٧١( و شكل )٧٢سلسلة من اللوحات التعبيرية شكل )

دام الدبابيس والخيوط على سطح اللوحة لمساعدته في تخطيط اللوحة وضبط التكوين معتمداً في ذلك باإلضافة الى استخ

على ذاكرته البصرية وإدراكه اللمسي ، متناوالً في أعماله الذكريات والهوية كوسيلة إلضفاء معنى على الحاضر. وقد 

 the New Museum’s 2018 Triennial باإلضافة الى مشاركته في Arte Carillo Gilعرضت لوحاته في متحف 

وقد كان لإلعاقة البصرية أثراً إيجابياً  .(Snyder,2018)( Gayduk,2018) ٧١٠١وإقامة معرضه الفردي في ميامي 

على حياة سوالنو الفنية حيث اشتهرت أعماله بعد إصابته بالعمى وازدادت مشاركاته في المعارض وحصوله على عدد 

 الى المقابالت في المجالت والبرامج الفنية. من الجوائز باإلضافة

 
 (25شكل )

 Robert Andrew Parkerروبرت اندرو باركر 
Sunday dinner for a soldier (1971) عشاء  

 األحد لجندي
 cm 74×55طباعة حجرية ،

https://www.moma.org/collection/works/
69555?artist_id=6618&locale=en&page=1

&sov_referrer=artist 

 

 
 (26شكل )

 Robert Andrew Parkerروبرت اندرو باركر 
Antonov (2011) أنتونوف 

 يلك على خشباكر
(Solomon,2018) 

 

https://www.moma.org/collection/works/69555?artist_id=6618&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/69555?artist_id=6618&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/69555?artist_id=6618&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
https://www.moma.org/collection/works/69555?artist_id=6618&locale=en&page=1&sov_referrer=artist
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 اإلعاقة البصرية في أعمال الفنانين المعاصرين

اعتمد عدد من الفنانين المعاصرين على االستفادة من اإلعاقة البصرية كموضوع أساسي ألعمالهم الفنية نظراً إلصابتهم 

 و الذي عرف Roy Nachumروي ناحوم  ،عمالهم، ومن هؤالء الفنانينبإعاقات بصرية أدت الى إبداع فني فريد يميز أ

وعمى  Blindnessوالعمى الكلي  Diplopiaبأعماله التجريبية على عدد من اإلعاقات البصرية كالرؤية المزدوجة 

نصوص عن طريق استخدامه الجانب المفاهيمي والتفاعلي لطرح أفكاره، وتشتمل أعماله على   Color Blindاأللوان 

شكل  Dyslexiaمكتوبة بطريقة بريل وقد اتجه ناحوم للنصوص بطريقة بريل في أعماله نظراً لمعاناته مع عسر القراءة 

دائماً على لمس أعماله والتفاعل معها معتقداً أن التفاعل البشري يبقي العمل على قيد الحياة ويجعل العمل ( مشجعا ٧٠) 

حيث تظهر الرسوم  Diplopiaي أعماله تراكب الصور التي تمثل الرؤية المزدوجة . ويستخدم ناحوم كذلك فأكثر تألقاً 

مزدوجة وبشفافيات مختلفة مستخدماً األلوان الزيتية باإلضافة الى اعتماده على النصوص المكتوبة بطريقة بريل في تلك 

 (   ٢١اللوحات شكل )

 

 

 

 

 (27شكل )
 Manuel Solano مانويل سوالنو 
 winter landscape( 2١1١منظر الشتاء )

 cm 5١×5١، ألوان زيتية على كانفس
 

 

 (28شكل )
 Manuel Solanoالفنان مانويل سوالنو 

 Aunt Ana portrayed( 2١17العمة آنا ولؤلؤها )
with her Pearls 
 سم183×136اكريلك على كانفس،

https://www.conceptualfinearts.com/cfa/?s
=Manuel+Solano 

 

https://www.conceptualfinearts.com/cfa/?s=Manuel+Solano
https://www.conceptualfinearts.com/cfa/?s=Manuel+Solano
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( قام بتكرار ودمج الحروف ٢٠شكل )COME COME ففي عمله  Dyslexiaفيجان من عسر القراءة  عانا الفنانو

والكلمات مًعا للحصول على كلمة واحدة للوصول لتعبير بصري جديد باستخدام معدن االستيل، وذلك في محاولة منه 

من الصراع بالنسبة  للعثور على المنطقة التي ينهار فيها االتصال ليصبح شيئاً تجريدياً حيث كانت اللغة دائًما تمثل نوًعا

له. إن عدم قدرته على التعبير عن نفسه عن طريق الكتابة الناتج عن عسر القراءة تمثل صراعاً خاصاً لديه، ويقول 

"أحاول في عملي الفني أن أرى هذه العيوب كطريقة جديدة إلظهار اللغة من خالل تقسيمها إلى خطوط مادية تكشف كيف 

 (.Johnson,2017)   "تصنع الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sundownالغروب  ( 29شكل)
 Roy Nachumروي ناحوم 

  Fire Pt. 3 (2١16) 3 الغروب
 ألوان زيتية على كانفس

56 x 8١ cm 

 (3١) شكل
Roy Nachum روي ناحوم   

Tears of Laughter دموع الضحك 
)2١1١( 

 ألوان زيتية على كانفس
193 x 395 cm 

http://www.roynachum.com/art
work 

 (31شكل)
Nick Fagan   نِك فيجان 

COME COME (2١16) 
 معدن )ستيل( وخشب

64×54×6 in 
(Johnson,2017) 

http://www.roynachum.com/artwork
http://www.roynachum.com/artwork
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في أعماله بين الفن والهندسة المعمارية، وتشكل أعمال أرشم النحتية  Daniel Arshamالفنان دانييل أرشم و جمع 

المتآكلة بناءات مكونة من مزيج من الشكل والمادة لتحويل األيقونات والرموز المستخدمة في القرن العشرين الى حجر 

او الرماد البركاني، كأجهزة التحكم في ألعاب الفيديو وخوذات  Seleniteالسلينايت ومواد جيولوجية كالرمل او حجر 

الدراجات النارية والكاميرات وتجريدها من اللون فأعماله جميعها أحادية باللونين األبيض واألسود نظراً لمعاناته من 

ن يميزها الشخص العادي وهو يقوم فقط من األلوان التي يمكن أ ٪٧١فهو ال يرى سوى  Color Blindعمى األلوان 

بتحويل المواد األولية المضغوطة مثل الحجر والكريستال والرماد إلى مصنوعات ثقافية مهمة حيث تعود األعمال المؤثرة 

إلى قضايا المشاهد مثل هشاشة الحضارة اإلنسانية والطبيعة المؤقتة للزمن فهو يجمع في أعماله بين الحاضر والمستقبل 

وقد عرضت أعماله في عدد من المتاحف ط القديم بالجديد ويحولها الى قطع أثرية متهالكة كآثار حرب مستقبلية. حيث يخل

كمتحف الفن المعاصر في ميامي، المتحف الحديث في نيويورك، بنيالي أثينا، ونشر كتاب عن أعماله من قبل جاليري 

 En Chromaوان ألول مره عن طريق استخدام نظارة استطاع أرشم رؤية األل ٧١٠١في عام .  ٧١٠٧بيروتين عام 

أقام معرضاً منفرداً يحمل اسم  ٧١٠٢التي تساعد على رؤية اللون حيث تمكن من رؤية األلوان والتعرف عليها، وفي عام 

Circa 2345  يتضمن المعرض قطعاً منحوتة باستخدام األلوان ألول مره، حيث شهد المعرض مجموعة من التذكارات

ز الثقافة الرياضية، مثل قبعات البيسبول والسترات الواقية من الرصاص واألقنعة الواقية وكرات السلة وكرات القدم ورمو

(. اما عمله الثاني الذي يحمل اسم كهف ٥٠شكل ) Calciteالتي تم صنعها باللون األزرق المشع من كريستال الكالسيت 

ره رياضية متنوعة األشكال واألحجام مصنوعة من حجر الجمشت ك ٥١١١( فيتكون من ٢٧شكل )الكره الكريستالية 

 Amethyst (Galerie Perrotin,2016.)األرجواني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32شكل )
 Daniel Arshamدانييل أرشم 

crystal ball cavern  كهف الكرة
 (2١16الكريستالية )

https://metalmagazine.eu/en/po
-arsham-st/article/daniel

worlds-parallel-creating 

 

https://metalmagazine.eu/en/post/article/daniel-arsham-creating-parallel-worlds
https://metalmagazine.eu/en/post/article/daniel-arsham-creating-parallel-worlds
https://metalmagazine.eu/en/post/article/daniel-arsham-creating-parallel-worlds
https://metalmagazine.eu/en/post/article/daniel-arsham-creating-parallel-worlds
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، Strabismusمنذ طفولتها بإصابتها باإلعاقة البصرية الحول  Pakayla Rae Biehnبكيال راي بين  الفنانة وعانت 

اإلعاقة البصرية التي تعاني منها " حيث تستند أعمالها على اآلثار  وتصف بكيال أعمالها بأنها " مستلهمة من أعراض

الجانبية للحول، فهي ال تستطيع التركيز بكلتا العينين على نقطة واحدة في نفس الوقت، وهذه الحالة تؤدي الى حدوث 

كرة إلنشاء لوحات وقد اعتمدت في أعمالها على موضوعات من الطبيعة والذا Diplopia (yoo,2010.)ازدواج الرؤية 

متعددة المستويات ذات شفافيات مختلفة باستخدام األلوان الزيتية او ألوان االكريلك، حيث تخلق في كل لوحة لغة بصرية 

تدمج فيها بين الواقع والخيال في سرد غامض لروايات معظمها عاطفية كما تجمع بين أكثر من لحظة زمنية في اللوحة 

 (.Laterza,2016( )٢٢الواحدة، شكل )

 

 

 

 

 

 

ولقبت بملكة  Diplopiaفي أعمالها على اإلعاقة البصرية الرؤية المزدوجة  Alex Garantأليكس جارانت واعتمدت  

في أعمالها  اعتمدتباأللوان الزيتية. وقد  alla prima( مستخدمة تقنية Queen of double eyesالعيون المزدوجة )

لعناصر الفنية كالتكرار والتراكب وترى أن الوهم البصري له بعداً جمالياً وفلسفياً عدد من ا ( على٢٥) وشكل ( ٢١شكل )

(. تضع جارانت المتلقي في عملية استجواب بصري تجعله يفكر في نفسه Thomas,2017وليس مجرد وجوه متراكبة )

 (.Milosevic,2016وفي خياراته التي اختارها فتصبح اللوحات بمثابة انعكاسات للفرد )

 

 

 

 

 

 (33شكل )
 Pakaylaأعمال بكيال راي بين 

Rae Biehn 
http://www.pakaylastyling.c

om/artwork 

http://www.pakaylastyling.com/artwork
http://www.pakaylastyling.com/artwork
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ستند عدد من الفنانين المعاصرين على اإلعاقة البصرية واعتالالت الرؤية كأسلوب إلنتاج أعمالهم الفنية، من هؤالء أ

يحاكي كيسي في أعماله الواقعية االنطباعية اإلعاقة البصرية )الالبؤرية  CASEY BAUGHالفنانين كيسي بو 

Astigmatism أسلوب التشويش والضبابية والعزل باستخدام األلوان الزيتية والفحم،  أعماله من خالل( كرؤية فنية تميز

  ( ٢٢( و )٢٢شكل )كما هو موضح في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alex Garantرانت أليكس جا (34شكل )
Hypnosis (2018) تنويم مغناطيسي 
 ألوان زيتية على كانفس

51 × 76 cm 
https://thinkspaceprojects.com/artists/

alex-garant/ 

 Alex Garantأليكس جارانت  (35شكل )
Phi (2018) 

 ية وورق ذهب على كانفسألوان زيت
76 × 102 cm 

https://thinkspaceprojects.com/artists/alex-garant/ 
 

 

 (36شكل)
hCasey Baug  كيسي بو 

CHARCOAL STUDIES  دراسات بالفحم 
http://caseybaugh.com/charcoals/ 

 

 

 (37شكل)
Casey Baugh  كيسي بو 

Gloaming الغسق 
 in 8×12ألوان زيتية على لوح خشب ، 

 
 

https://thinkspaceprojects.com/artists/alex-garant/
https://thinkspaceprojects.com/artists/alex-garant/
https://thinkspaceprojects.com/artists/alex-garant/
https://thinkspaceprojects.com/artists/alex-garant/
http://caseybaugh.com/charcoals/
http://caseybaugh.com/charcoals/
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 Astigmatismيعتمد ريختر في أعماله الواقعية على اإلعاقة البصرية الالبؤرية  Gerhard Richterجيرهارد ريختر 

ية فنية تميز أعماله المعاصرة وذلك عن طريق التعتيم والضبابية بواسطة األلوان كرؤ Diplopiaوالرؤية المزدوجة 

الزيتية، مستخدماً الغموض كحوار بصري بين ما هو مرئي وما ال يمكن رؤيته فهو يسعى وراء اإلحساس المرهف ال 

ض بالنسبة لريختر بعدم قدرة يتعلق الغمو. (Hawker,2006))٢١، (  ٢٠( و شكل )٢١) المحاكاة التقليدية للواقع، شكل 

اإلنسان على معرفة الواقع حيث يرى بأن الواقع عابر وغير مكتمل وقد انعكس هذا المفهوم على أعماله، حيث يؤكد على 

 (.(Coulter,2013الغموض والطرق المتعددة لرؤية العالم من خالل الضبابية والتراكب التي تميزت بها أعماله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على إنشاء صور ثالثية األبعاد بطبقات زجاجية قائمة على تعددية في Angela Palmerانجيال بالمر  الفنانة واعتمدت 

بالمر المعلومات الرقمية التي  استخدمت(. حيث Diplopiaالرؤية أشبه ما تكون باإلعاقة البصرية )الرؤية المزدوجة 

ة األبعاد، محفورة أو مرسومة على الزجاج، والتي تكشف توفرها الماسحات الضوئية الطبية للوصول الى صورة ثالثي

. وقد طّورت بالمر تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بنية الداخلية المضمنة في جسم ماعن ال

( من أجل تخطيط الكائنات عن طريق رسم تفاصيل أو نقشها على طبقات متعددة من الزجاج إلنشاء CTIالمحوري )

 (.National Gallery of Scotland) (١١شكل  ) ة ثالثية األبعاد تظهر وكأنها تطفو في مكعب زجاجيصور

 

 (38كل)ش
Gerhard Richter جيرهارد ريختر 

Gilbert & George  جيلبيرث وجورج
(1975) 

 ألوان زيتية على كانفس
80 cm x 100 cm 

-hardhttps://www.ger
richter.com 

 

 (39شكل)
 Gerhard Richterجيرهارد ريختر 
 ,Court Chapel( 2١١١كنيسة، درسدن )

Dresden 
 ألوان زيتية على كانفس

80 cm x 93 cm 
richter.com-https://www.gerhard 

https://www.gerhard-richter.com/
https://www.gerhard-richter.com/
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مارك ، اعتمد عدد من الفنانين المعاصرين على العين كموضوع ومثير فني إلنتاج األعمال الفنية، ومن هؤالء الفنانينكما 

ين وخاصة القزحية مستخدماً األلوان الزيتية، حيث يعتبر كوين يركز كوين في أعماله على الع،  Marc Quinnكوين 

تعكس سلسلة  .بسراب العالم الداخلي الحي للجسم وشبهها  أبواب إدراك، فهي الرابط بيننا وبين العالم من حولنا العين 

ا وخاصة في ( حقيقة سيطرة الحس البصري على نظرتنا للعالم من حولنIrises)ايريس  المسماةلوحات مارك كوين 

مرآة للروح ونوع من الخريطة المجهرية لهوية الفرد، ونظًرا ألن كل شخص يتفرد  حيث تُعتبر العين عصر االنترنت.

ببصمته ونظرته الخاصة. ففي أعماله يصور كوين القزحية من مسافة قريبة، بطريقة مجهرية على قماش مستدير. أيضاً 

 Theوفي عمله )عين التاريخ الداخلي الوحيد الذي يمكننا رؤيته من الخارج.ينعكس اهتمامه بالعين باعتبارها العضو 

Eye of History ( شكل )أضاف كوين خريطة العالم على صورة القزحية باأللوان الزيتية. حيث يعكس العمل ١٠ )

م كله من خالل ساعة حيث يتصل العال ٧١العالم المصاب بجنون العظمة الذي نعيش فيه، ومفهوم األخبار على مدار 

وسائل اإلعالم المتواصلة باستمرار وتزامن ذلك مع مفاهيم تآكلنا وتغير العالم الجغرافي. ويطرح كوين صوراً لخريطة 

العالم من منظورات مختلفة تعرض كيف أن حدود الخبرة واألراضي الجغرافية كما نعرفها تتغير بسرعة 

(Quinn,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 (4١شكل)
Angela Palmer انجيال بالمر 

 ء طفل مصريموميا
 سم 32× 3١ × 94حبر على زجاج ، 

 
 

 (41شكل)
 

uinnMarc Q مارك كوين 
The Eye of History (Antipodes) عين التاريخ

(2١12) 
 ألوان زيتية على كانفس

280 cm 
(Quinn,2009) 
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ركز الفنان في دراسته على التعبيرات التجريدية ثم أصبح اهتمامه منصباً على الرسم  Emilio Villalbaايميليو فياللبا  

التصويري حيث تركز موضوعاته الحالية بشكل رئيسي على الوجوه والعيون. وفي سلسلة لوحاته األخيرة التي قدمها 

سة الباوهاوس التي تجمع بين البساطة وإثارة تحت عنوان )رموز الموت، عالمات الحياة( استوحى فيها الفنان من مدر

الفنان ايميليو بأنه مراقب دائماً ولذلك نرى تكراره لرسم العيون مستخدماً األلوان الزيتية كوسيط في لوحاته  التفكير. يشعر

 (.ei thC،٧١٠١) أعمال ايميليو هي تأمالت ذاتية وحصيلة قراءاته ودراسته للفن  (١٢) وشكل ( ١٧شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التجربة الفنية

ساعد ارتباط الفن بالعلم والطب الفنانين إليجاد مداخل جديدة لإلبداع ولتنفيذ األفكار التي تعبر عنهم وعن فلسفة العصر 

ن ولذا فإن اإلعاقة البصرية واعتالالت الرؤية وكذلك العين كأداة للحاسة البصرية تعد مدخالً ومثيراً فنياً للخروج بف

معاصر، تناولت التجربة التطبيقية االستفادة من اإلعاقة البصرية كموضوعاً او أسلوباً فنياً الستحداث لوحات تصويرية 

والرؤية المزدوجة  Astigmatismمعاصرة تعبر عن مواضيع مختلفة معتمدة على اإلعاقات البصرية الالبؤرية 

 
 (43شكل)

 Emilio Villalbaايميليو فياللبا 
  Two Portraits(2018)وجهان

 ألوان زيتية على قماش
http://emiliovillalbaart.com 

 
 

 
 (42شكل)

 Emilio (2018)ايميليو فياللبا 
Villalba 

 بدون عنوان
 ألوان زيتية على قماش

http://emiliovillalbaart.com 

 

 

http://emiliovillalbaart.com/
http://emiliovillalbaart.com/
http://emiliovillalbaart.com/
http://emiliovillalbaart.com/
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Diplopia  والعمى الكليBlindness اليب بعض الفنانين المعاصرين كالفنان روي ناحوم باالستفادة من أسRoy 

Nachum  والفنانة بكيال رايPakayla Rae  والفنان ايميليو فياللباEmilio Villalba إليجاد مداخل تجريبية من.

يتية ، مع استخدام األساليب التقليدية للرسم كاأللوان المائية والزVideo Art الفيديوخالل مداخل الفن المعاصر كفن 

اإلعاقة البصرية واختالل الرؤية عامة حيث تضمن اإلعاقة  جارب فنية قائمة علىت اربعةواآلكريلك. وذلك من خالل 

كموضوع   Blindnessاإلعاقة البصرية العمى الكلي و البصرية كموضوع وأسلوب فني باإلضافة الى العين كمثير فني.

شملت اإلعاقة  والتي Diplopiaإلعاقة البصرية الرؤية المزدوجة على ااعتمد ف  العمل الثالث  أما وتواصل بصري.

كموضوع  Astigmatismاإلعاقة البصرية الالبؤرية وأخيرا  البصرية كأسلوب فني باإلضافة الى العين كمثير فني.

 ومثير فني.

 االولىالتجربة 

العين كأداة إبصار مستفيدة من أسلوب تضمنت التجربة اإلعاقة البصرية كموضوع أساسي وأسلوب فني واالستفادة من  

 عدد من الفنانين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدفت التجربة الى االستفادة من اإلعاقة  Diplopiaوالرؤية المزدوجة  Astigmatismاإلعاقة البصرية الالبؤرية 

والرؤية  Astigmatismالبصرية واعتالالت الرؤية بشكل أساسي، حيث جمعت التجربة بين اإلعاقة البصرية الالبؤرية 

ينطلق مفهوم التجربة من خالل تقديم اإلعاقات البصرية عن طريق التركيز  كرؤية ومدخل فني. Diplopiaالمزدوجة 

على العين كأداة للبصر وذلك بتكرارها على كامل اللوحة بأحجام وأبعاد وشفافيات مختلفة متراكبة ومزدوجة كالرؤية 

 ،Astigmatism بؤرية وأخرى ضبابية كالالDiplopia المزدوجة 

 (  44شكل ) 
 ُعتمة
 النعمي ايناس

 م2١19
 سم 7١×  1١١

 ألوان زيتية على قماش كانفس
 ( أ72شكل )

 سم 2١×29٩7فحم على ورق، 
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باالعتماد على استخدام ألوان داكنة تدل على العتمة والظالم الذي يمثل جهل اإلنسان بذاته ووجوده ورسالته مما يولد  

شعوراً بالعتمة والضياع واعتالل الرؤية حتى يصل الفرد الى النور واإليمان المطلق، مستخدمة األلوان الزيتية الرمادية 

اعتمدت التجربة . (١٥و شكل )  (١١فة معتمدة على تقنية التكرار والتراكب والتعتيم والضبابية، شكل )ودرجاتها المختل

 Gerhardالقائم على التشويش والعزل وأسلوب الفنان جيرهارد ريختر  Casey Baughعلى أسلوب الفنان كيسي بو 

Richter مرئي وما ال يمكن رؤيته حيث  ما هوبين  القائم على التعتيم والضبابية مستخدماً الغموض كحوار بصري

 Emilioالسعي وراء اإلحساس والخيال ال الواقعية والمحاكاة التقليدية، باإلضافة الى أسلوب الفنان ايميليو فياللبا 

Villalba  التجربة على استخدام  أعماله. اعتمدتالذي يركز على رسم العين كأداة للحس البصري وتكرارها في جميع

التي أصبحت أكثر  Serge Hollerbachن الزيتية الداكنة والمعتمة كوسيط فني مثل أعمال الفنان سيرج هولرباخ األلوا

للون  Georgia O'Keeffe . واستخدام جورجيا أوكيف Macular Degenerationعتامة بعد إصابته بالتنكس البقعي 

 Pakayla التنكس البقعي. وكذلك استخدام الفنانة بكيال راياألسود على نطاق واسع في آخر أعمالها الزيتية بعد إصابتها ب

Rae  .لأللوان الزيتية كوسيط إلنشاء لوحاتها ذات الشفافيات المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجربة الثانية  

هدفت التجربة الى االستفادة  Blindness العمى الكلي  تضمنت التجربة اإلعاقة البصرية كموضوع وتواصل بصري.

بإزاحة المشاهد المبصر من موقع االمتياز االجتماعي بسبب عجزه  Blindnessاإلعاقة البصرية العمى الكلي  من

المحتمل للقراءة بطريقة بريل فيصبح المتلقي المبصر في هذه الحالة معاقاً. وذلك عن طريق كتابة نص بطريقة بريل 

 Roy Nachumاحوم والسماح للمتلقي بالتفاعل مع العمل الفني. اعتمدت التجربة على االستفادة من أسلوب الفنان روي ن

 في اعتماده على النصوص المكتوبة بطريقة بريل للتعبير في أعماله الفنية،

 (   45شكل ) 
 ايناس النعمي

 ابحث تجد
 م2١18

 سم 5١×24
 استنسل، ألوان اكريليك على ورق قطن 
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حيث يشكل اإلدراك البصري أحد اهتماماته وذلك عن طريق استخدامه الجانب المفاهيمي والتفاعلي لطرح أفكاره.  

الذي  Roy Nachumن روي ناحوم تمدت التجربة على استخدام ألوان اآلكريلك لكتابة النصوص مثل أعمال الفنااع

يعتمد في لوحاته على الكتابة بطريقة بريل كوسيطاً تعبيرياً يوحي به عن العمى الناجم عن القيم والرغبة لدى الفرد 

مستخدماً األلوان الزيتية واآلكريلك لرسم الوجوه اآلدمية والحيوانية متضمنة نصوص بارزة مكتوبة بطريقة بريل في كل 

مفهوم التجربة من خالل تقديم قضية التساؤالت الوجودية والتأمل الداخلي، حيث ان الوصول الى اإلجابات  لوحة. ينطلق

ال يتم اال بالبحث عنها، ولهذا اعتمدت التجربة على استخدام طريقة بريل لكتابة النص حيث يمكن للمتلقي قراءة الجملة من 

، مستخدمة ألوان اآلكريلك على ورق أبيض سميك معتمدة على خالل البحث عن الحروف ومحاولة معرفة النص ورموزه

 (.١٢تقنية اإلستنسل لكتابة النص بطريقة بريل، شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التجربة الثالثة

ينطلق مفهوم . مرآة الروحتضمنت التجربة اإلعاقة البصرية كأسلوب فني باإلضافة الى العين كمثير فني في عمل 

العين باعتبارها مرآة الروح ونافذة الحياة على قوالب شفافة تعمل على تعددية الرؤية وتراكبها  التجربة من خالل رسم

وازدواجها مما يسمح للمتلقي برؤية العمل من أكثر من زاوية، وفي كل مره يختلف شكل العمل تبعاً للزاوية التي ينظر من 

ن حوله ذلك ان لكل شخص زاويته الخاصة وطريقه الخاص خاللها، وهنا تشبيهاً رمزياً لرؤية الفرد لذاته والوجود م

لرؤية وتفسير األشياء من حوله، مستخدمة األلوان الزيتية الرمادية ودرجاتها على قوالب اآلكريلك الشفافة معتمدة على 

رؤية  والتي تؤدي الى Diplopiaمن اإلعاقة البصرية الرؤية المزدوجة  (. استفادت التجربة١٢عنصر الحركة، شكل )

 صورتين لشيء واحد كل او بعض الوقت.

  (46كل )ش
 ايناس النعمي
 (2١18ابحث تجد )

 سم 5١×24ألوان اكريلك على ورق، 
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وفي حالة الرؤية المزدوجة األحادية غالباً ما تكون الصورتان منفصلتان بشكل أفقي او رأسي او مائل. اعتمدت التجربة  

في اعتمادها على رسم ونقش الصور ثالثية األبعاد على طبقات  Angela Palmerعلى أسلوب الفنانة انجيال بالمر 

الشفافة إلعطاء تعددية في الرؤية للعنصر الواحد لتصبح أعمالها ثالثية األبعاد تطفو فوق مكعب زجاجي. والفنانة  الزجاج

التي تعتمد عناصرها على التراكب والتكرار حيث ان الوهم البصري له بعد جمالي Alex Garant أليكس جارانت 

حة بمثابة انعكاس للفرد. وكذلك االستفادة من أعمال الفنان وفلسفي فتضع المتلقي في عملية استجواب بصري لتصبح اللو

 القائمة على رسم العين كأداة إبصار وأبواب إدراك تربطنا بالعالم Marc Quinnمارك كوين 

 

 

 

 

 

 

واستخدامه لأللوان Edgar Degas اعتمدت التجربة على استخدام األلوان الزيتية مستفيدة من أعمال الفنان ادجار ديغا 

، وأسلوب Retinopathyالزيتية كوسيط فني بضربات فرشاة واسعة وتفاصيل أقل وذلك بعد إصابته باعتالل الشبكية 

في تجريد العمل من اللون واالعتماد على استعمال األلوان األحادية نظراً لمعاناته  Daniel Arsham الفنان دانييل أرشم 

الذي تحولت أعماله الفنية من  William Thon، والفنان ويليام ثون Color Blind مع اإلعاقة البصرية عمى األلوان 

 Macularاأللوان الزيتية المشبعة والمتنوعة الى األلوان األحادية بعد إصابته باإلعاقة البصرية التنكس البقعي 

degeneration. 

 التجربة الرابعة

حيث ان أهم أعراض الالبؤرية هي صعوبة  Astigmatismمن اإلعاقة البصرية الالبؤرية  االستفادةهدفت التجربة الى 

الرؤية الناتجة من الخطأ االنكساري مما ينتج عنه تشوه الضوء الداخل للعين فتصبح الصور ضبابية ال مركز لها. اعتمدت 

المزدوجة التي تستند أعمالها على تقديم اإلعاقة البصرية الرؤية  Pakayla Raeالتجربة على أسلوب الفنانة بكيال راي 

التي تعاني منها كأحد اآلثار الجانبية للحول وذلك من خالل تقديمها لوحات ذات شفافيات تجمع بين أكثر من لحظة زمنية 

   
 (٧٤)شكل 

 (٩١٠٢مرآة الروح )

 سم ٠.١× ٤.٧×٤.٧ألوان زيتية على قطع اكريليك، 

 

 أ
 سم 2١×29٩7فحم على ورق، 
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التي اتجهت الى استخدام الرصاص واأللوان  Hedda Sterneفي التجربة الواحدة، وكذلك أسلوب الفنانة هيدا ستيرن 

ك بعد اإلصابة بالتنكس البقعي. اعتمدت التجربة على استخدام األلوان المائية المائية والباستيل على ورق أبيض سمي

الذي استبدل األلوان الزيتية باأللوان المائية واألكريلك كوسائط William Thon مستفيدة من أسلوب الفنان ويليام ثون 

 Macularصرية التنكس البقعي فنية واستخدامه للونين األسود واألبيض على ورق سميك بعد إصابته باإلعاقة الب

degeneration. 

، ينطلق مفهوم التجربة على تقديم  Astigmatismتضمنت التجربة اإلعاقة البصرية كموضوع وأسلوب فني الالبؤرية 

الالبؤرية من خالل ظاهرة النسيان وتالشي الذكريات. مستخدمة الوسائط التقليدية كاأللوان المائية األحادية ثم تعريضها 

لماء الذي يعمل على محوها وتالشيها وترك أثر غير واضح، تماماً كما يفعل النسيان بالذكريات وهنا تصبح رؤية العمل ل

كأحد التقنيات المعاصرة،  Video معتمدة على استخدام الفيديو Astigmatismالفني ضبابية وغير واضحة كالالبؤرية 

 (.١١شكل )

 

  

 

 

 

 

 

 النتائج

 وحات تصويرية من خالل االستفادة من اإلعاقة البصرية كرؤية فنية.إمكانية تقديم ل .٠

 اإلعاقة البصرية تمثل موضوعاً ومثيراً ابداعياً يمكن من خالله تنفيذ أعمال معاصرة. .٧

 إمكانية إثراء الفن السعودي المعاصر من خالل اإلعاقة البصرية كمدخل فني ومثير إبداعي. .٢

 بصرية والتعبير الفني لدى الفنانين.هناك عالقة وطيدة بين اإلعاقة ال .١

 
 (   48شكل )  

 ايناس النعمي
،  Video . فيديوA4 , A3م، 2١19تالشي، 

 ألوان مائية على ورق
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تشير احصائيات منظمة الصحة العالمية الى ارتفاع نسبة اإلصابة باإلعاقات البصرية المختلفة مما يؤكد على  .٥

 أهمية الدراسات واألبحاث التي تختص باإلعاقة البصرية في المجاالت العلمية والطبية والفنية.

 بياً على المسيرة الفنية لدى بعض الفنانين.اإلعاقة البصرية كان لها أثراً إيجا .٢

 التوصيات 

 إجراء المزيد من الدراسات حول اإلعاقة البصرية وأثرها على التعبير الفني. .٠

 إجراء الدراسات الفنية التي تهتم بالمعاقين بصرياً. .٧

 التركيز على البعد الفكري واالهتمام به في األعمال الفنية. .٢

لمتعلقة باإلعاقات البصرية لدى الفنانين العرب عامة   والسعوديين خاصة وأثرها ضرورة االهتمام بالدراسات ا .١

 على التعبير الفني لديهم.

 االهتمام بالدراسات البينية في الرسم والتصوير. .٥

االهتمام بالمحتوى العربي واالستزادة في األبحاث فيما يتعلق باإلعاقات البصرية في الفن بشكل عام والرسم  .٢

 شكل خاص.والتصوير ب

 االهتمام باألبحاث العلمية والطبية وربطها بالرسم والتصوير المعاصر. .٢

 طرح القضايا االجتماعية والتأكيد على الهوية العربية والسعودية عند تنفيذ األفكار الفنية. .١

 إنشاء مراكز فنية لتعليم المعاقين بصرياً ورفع الذائقة الفنية. .٠

 

 

  المراجع 

، رسالة ماجستير، تجاهات النحت المعاصر في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية تتبعيةا( ٧١٠٥الثقفي، محمد )

 جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

 األردن: دار الفكر للطباعة والنشر.-، عمان ٥، طمقدمة في اإلعاقة البصريةم( ٧١٠٢الحديدي، منى صبحي )

-، بغداد؟ مقاالت ودراسات في الفن التشكيلي الحديث والمعاصرهل اللوحة ما يرىم( ٧١١١الحمداني، فائز يعقوب )

 العراق: دار الشؤون الثقافية العامة.

( التصوير المعاصر فيما بعد الحداثة من خالل استلهام القيم الفنية التشكيلية للمسرح م٧١١٢حسان، حسن صبحي )

 وان.، رسالة ماجستير، حلوان: كلية التربية الفنية، جامعة حلالتجريبي
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، )رسالة ماجستير( كلية التربية ( برنامج لتنمية القيم التعبيرية والتشكيلية في النحت للمكفوفين٧١٠٠حنفي، عبلة )

 النوعية، جامعة المنصورة، مصر.

، مركز الملك فيصل للبحوث انفتاح النص البصري دراسة في تداخل الفنون التشكيلية( ٧١٠١الجميلي، صدام )

 مية، الرياض.والدراسات االسال

 ، دار الفكر.٠٢٢، ص ٠، طالمدخل الى التربية الخاصةم( ٧١١٠الخطيب، جمال محمد و الحديدي، منى صبحي)

، ٠، طاساسيات اإلعاقات البصرية والسمعية والعقلية ونظرياتها األسباب والعالجم(، ٧١٠٢الداهري، صالح حسن )

 .األردن: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع -عمان 

 

، األردن: دار ٠، طاإلعاقة البصرية المفاهيم األساسية واالعتبارات التربويةم( ٧١١٢الزريقات، إبراهيم عبد هللا فرج )

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 

 ، )بحث منشور(دراسة معوقات إدراك الرؤية الجمالية للوحة الزخرفية ثالثية االبعادم( ٧١٠٠السيد، طارق احمد البهي )

 كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر.

 

، الرياض: دار النشر ٠، طسيكولوجية المعاقين بصرياً م( ٧١٠٢الصايغ، امال مصطفى والشيمي، رضوى عاطف )

 الدولي للنشر والتوزيع.

 ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر.الفن والحداثة بين االمس واليوم( ٧١١١العطار، مختار )

 ، دار اخبار اليوم، الطبعة األولى.العالج–الوقاية -( امراض العيون التشخيصم٧١٠٧، إيهاب )سعد

، )بحث المفهوم والداللة في استخدام اللغة كعنصر تشكيلي في فن التصوير المعاصر( ٧١٠١عبد الباقي، فيروز سمير )

 منشور( مؤتمر الفن واللغة، جامعة المنيا.

 

، )بحث منشور( كلية الفنون فن الوسائط المتعددة وأثره على فن التصوير المعاصر( ٧١٠١عبد الباقي، فيروز سمير )

 الجميلة، جامعة حلوان.
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 .١١-١١، ص١واآلداب: الكويت، العدد 
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