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گمان، اند که بیهای ناپیدا در پس آفرینش آثار هنری خوانده شردهپرده  به فرد شرصصریتی  منحصرر  تمایزات

ردپرای منشرررر آفرینش هر اثر هنری را برایرد در این بهارد پنهران از فرآینرد  هور هنری جسرررتجو کرد. لر ا، 

  اسرررو.تراثیرگر ار    ، بر خلق آثرار هنرمنردانجنبره مببرو و هم جنبره منفی  بره لحرا   هر فرد همدرونیرات  

های روانشرناختی در آثار نقاشران اسرو. در این توان اینجا مطرح کرد چگونگی بازتاب مؤلفهای که میمسرئله

نام برد که در دوره حاضررر از   نیکزاد نجومی و علی اکبر صررادقی ی چونهنرمندان نقاشررتوان از  بین، می

که  این پژوهش اختی خود دارند. در سرای در بیان درونیات روانشرنزبان تصرویری  های هنری رایج، با  جریان

حجم مقاله،    ویبه سرب  محدودانجام شرده،    ی ابا به کارگیری روش کتابصانه  وتوصریفی و تحلیلی  به صرورت

گیری انتصابی و به صرورت هر هنرمند مورد پژوهش قرار گرفته اسرو. روش نمونهآثار نقاشری  نمونه اثر از  5

آثار نیکزاد های تحقیق حاکی از این اسرو که یافته  .شرده اسروته کیفی به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخ

در درك مفراهیم و براورهرای درونی   هرای ههنی مصراطر توانراییکره بره نوعی    یاکبر صرررادق  یعلو    نجومی

اسررو که در آثار این دو هنرمند  شررناختی  های روانلفهؤم ی ازتفسرریر کنند، ترویل وهنرمند را تقویو می

های روانشناختی هنرمندان نتایج این نوشتار تبیین کننده اهمیو پرداختن به بحث مؤلفه   هور یافته اسو.

شررد، خصرروصررا آثار هنرمندان هنرهای تجسررمی که در بررسرری و واکاوی مفاهیم هنری در آثار آنان می با

 نمودی ملموسی از بازتاب این درونیات پنهان هنرمندان اسو. 
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 مقدمه

کند. صدق مینیز  در مورد هنر  می باشد،  تحقق امیال  که همان    تاریف رویا سرچشمه هنر همان سرچشمه رویاسو و

هنری نصواهد   ارزش و تصنای بوده ،ها باشدبند قیود و محرومیو اگر هنر از سررچشرمه ناخودآگاه دور شود، یانی پای 

های درونی و اقتضررای هداشررو. هنرمند باید اثر خود را با واقایو عالم خارم منطبق نماید. پیش از هر چیز خواسررت

باید منحصرر به زمان خاصری نآفریند که زندگی مردم در آن باشرد. هنر  بیزمان حال و آینده را در نظر گیرد و چیزی  

از   یرانیا یو نقاشر   اتیادب  ،قویدر حقحفظ کند. برای همیشره تازگی خود را  بلکه کلی و درونگر باشرد تا بتواند  ،باشرد

به خودی خود به   اتیدر ادب  اپردازی یروو    زی یانگ  الیای که خبه گونه اسررو،  صتهیدرهم آم  الیگ شررته با عنصررر خ

  نهیشیپ  نیبوده اسو که ا  ییماورا  ییتوام با فضا  ری یرپ یثأتا  نیحاصله از ا  ریتصاو  جهینت  کرده و در  ویسرا  زین  ینقاش

دریچه تصرویری اناکا  این از هنرمندان    اری یتا بسر  هسرب  شرد  و بوده  رگ اریثرهنرمندان ت یبر ههن تمام  یصیتار

هنری هنرمنرد، ارتبراذ ههنی و خوانش در این بین، یکی از عوامرل جراودانره مرانردن اثر    ههنیرات و درونیرات براشرررنرد.

درونیات مصاط  خود در هر زمان و مکان اسرو که منجر به شرناخو ههنی روحیات مصاط  می شرود. این برقراری  

های ترثیرگ ار روانشرررنراختی بر مصراط  ارتبراذ خا  هنرمنرد با جاماره و محیي پیرامون خود هزمه شرررنراخو مؤلفره

باشرد. بنابراین، از آن جا ها از ضرروریات خلق آثار هنری در پس ههنیو هنرمند میاسرو. ل ا، پرداختن به این مؤلفه

که خواهان هنر هنرمند باشرد، در موفقیو کاری او   ی اباشرد، جاماهثیرگ اری برای رشرد هنرمند میرجاماه بسرتر تکه 

گیری این علم به خود را از آغاز شکل  روانشناسانوجه دستاوردهای انسانی تهنر مانند سرایر  نقش مهمی برعهده دارد.  

روانشناختی    های جل  کرده، اما در چند دهه اخیر هنر و مسائل مربوذ به آن بیشتر از گ شته مورد بررسی و پژوهش

حاهت روحی هنرمند و مسرایل روز سریاسری و همچنین،  ن ارتباذ هنر با آدلیل   و  قرار گرفته اسرو جاماه شرناسری و

پهنای   ل ا روانشرناختی هنردهند.  های گوناگونی اسرو که جوام  امروزی را شرکل میهویو فرهنگی و خرده فرهن 

  .دارد سیاسو، جاماه شناسی و سبك پردازی ، شناسیو ارتباذ تنگاتنگی با مردم وسیای در دنیای پژوهش دارد

درخصرو  پیشرینه پژوهش باید گفو تاکنون اثر مسرتقلی با این عنوان به رشرته تحریر در نیامده اسرو. با این حال 

نرادر   توسررري الفبراکتراب توان بره  هرا می. از جملره این پژوهشانردآثراری بره بحرث روانشرررنراسررری در آثرار هنری پرداختره

 چند مقالهمی باشد. همچنین،   رررر نقاش یصادق  اکبریطرح از عل  50 یفلسف  لیتحلکه ( اشاره کرد  1371)ابراهیمی  

مانا شرناسری   -نشرانه »  ( با عنوان؛1395لطفی ) نامهومی پرداخته اسرو و پایانکه نشرریه تندیس به نیکزاد نج ایی

  یهرچگان   یترک و « فرشرید مبقالی و علی اکبر صرادقیتصرویری در منتص  آثار هنرمندان مااصرر نورالدین زرین کلك، 

بررسررری تطبیقی انیمیشرررن ایرانی با نگارگری با رویکرد بینش تصرررویری )با مطالاه موردی آثار  »  ( با عنوان؛1396)

های مصتلف سروررئالیسرتی  تجزیه و تحلیل گرایش( با عنوان؛ » 1396و همچنین، اقبال شرکوهی )  « اکبر صرادقی(علی

اری مااصرر ایران مطالاات موردی آیدین آغداشرلو، علی اکبر صرادقی، قاسرم حاجی زاده، حسرینالی هابحی، در چهره نگ

 نام برد.« را رعنا فرنود، آفرین ساجدی، نزار موسوی نیا، گلنار طبی  زاده

اشراره  و علی اکبر صرادقی   ینجوم  کزادیناز آثار    مورد برتر  پنجبه   ، در این تحقیقدر راسرتای پیشرینه این پژوهشل ا،  

 یاکبر صادق  یدو هنرمند مااصر، عل  ،ی هنر  یچند از تجربه و زندگ  یبحث با اهعان نکاتشده اسو که در ابتدای این م
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مقوله مبحث ترثرات  ،  مااصرردوران   ی هایبا رجوع به آثار نقاشر  در ادامه، ها اشراره شرده اسرو.به آن  ینجوم  کزادیو ن

 -یفیروش توصرر در این نوشررتار که با   پرداخته شررده اسررو.  های آثار نقاشرری این دو هنرمندمایهبر بن   یروانشررناخت

به  یفیو به صرورت ک  یانتصاب  ی ریگروش نمونه ی واکتابصانه شریوه  ا اسرتفاده ازگردآوری اطالعات ب وهیشر و   یلیتحل

نیکزاد نجومی و   یشرصصر   نشیب  ی ریگشرکل  ی هاهیتر، به بن ما یوسر   ی ادر گسرتره، پرداخته شرده اسرو  لیو تحل  هیتجز

شرده و پرده    از منظر مصاط ، تحلیل و بررسری  اند،که در حال حاضرر در آن قرار گرفته  یگاهیو جاعلی اکبر صرادقی 

کنار   ؛سراخته اسرو حوموارد م  یو در باضر   کدرمنحصرر به فرد آثار را   انیواسرطه مصاطبان و بینگاه ب انهیکه م یلیحا

از   گریبار د ،و نقادانه  ی ریتفسرر   ،یلیتحل  ی هاهاله شررهرت و تکبر پرداخو نیبا عبور از ا  ثارتا آ اده شررده؛ اجازه دزده

متکبر را آشررکار سررازد.   ی هاماما نیپنهان پشررو ا  ی هاها و بدعونقص  و افتهیآثار درخشررش    یمنظر روانشررناخت

مرتبي با مباحث روانشررناسرری،    ،هنرمند در نقاشرریهای روانشررناختی  لفهؤاز آنجا که تحلیل و بررسرری مهمچنین،  

باشرد، ل ا در ادامه، این نوشرتار به بررسری و تحلیل این کارکردهای  پردازی میسریاسری، اعتقادی و سربك  اجتماعی،

 در نهایو به بررسی تطبیقیروانشراختی در ارتباذ با روانشرناسری رن ، سیاسو، اسطوره، سبك پردازی پرداخته اسو. 

 نیدتریر اثر از جرد  5در    آثرار هنرمنردان نقراش نیکزاد نجومی و علی اکبر صرررادقی هرای روانشرررنراختیولفرهپیرامون م

 تحلیل شده اسو. هنرمنداناین  شگاهینما

 ينجوم كزاديمروري بر زندگي هنري ن.1

  تهران شد و سال   ی بایز  ی وارد دانشکده هنرها  1341در سال  ،  در کرمانشاه اسو  1320  سال  متولدنیکزاد نجومی که  

  کایبه آمر  40. در اواخر دهه  دیدانشرگاه تهران گرد  ی بایز  ی دانشرکده هنرها ینقاشر   ی ممتاز رشرته  لیالتحصر فارغ 1346

ارشد  یو سپس کارشناس خواندیم ییانمایپو وركیوین  یتجسرم  ی هنرها  ی در مدرسره  1351سرفر کرد و نصسرو، سرال  

در . مشرغول شرد  سیدر دانشرگاه به تدر و  گرفو  وركیویکالج ن یتیاز سر   بایز  ی هنرها  ی در رشرته1353خود را سرال  

در   سیکه حق تدر  دهند یبازگردد، چند روز باد از بازگشررتش به او اطالع م رانیبه ا  ردیگ یم  میتصررم  1351سررال 

 ی برا بار  كی یبازگشررو و سررال  کایباد از آن به آمر  برگزار کند. شررگاهینما  تواند یفقي م  کجا را ندارد و صرررفا  چیه

مج وب   یو به نوع  ریدرگنجومی    آثار را به  مصاط   ،نگاه  نیچه در اول  آنکرد.  سفر    رانیآثارش به ا  شگاهینما  ی برگزار

در   ی و فانتز  ویواقا  نیب ی در باز یآثار نجوم  یدگیچی. پاسررو ینجوم ی هاینقد قدرت نهفته در نقاشرر   ،ندکیخود م

این هنرمند  دهنده آثار    لیاجزا تشرک  ،یانتزاع  سرویو سرورئال  یانتقاد اجتماع  ،یصیسره عنصرر عوامل تارو   نوسران اسرو

اخیراً  روانشرناسرانه    زیو ن  یاسر یسر   نیبا مضرامش  که به سرب  آثار یرانیمااصرر ا  انرسرازیو تصرو اننقاشر یکی از    اسرو.

و از هنرمندان    یانقالب  كیگراف  نهیهنرمندان در زم  نیتراز شرناخته شرده دارد که  نام ینجوم  کزادین ،اسروشرده  مطرح  

کودکان و  ی کانون پرورش فکر ی را برا  ی ادیز  ی های رسررازیتصررو  ،نیهمچن ی . وباشرردیم  رانیا  1357ماروف انقالب 

گرا، ، مضررمونآثار نیکزاد نجومیمحتوای کانون هسررتند.   این  آثار  نمشررهورتری  هاسررو که در زمر  جوانان انجام دادهنو

. در کشریده شرده اسروهایی تلخ و تیره به تصرویر  اندازاش را در چشرمفیگوراتیو و تلخ اندیش اسرو که مضرامین انسرانی

خود   کنند. نیکزادها نقش اصررلی را ایفا میانداز تلخ و تیره، بازنمایی نیروها و قدرت سرریاسرری و نقد آناین چشررم

کند که آثارش حاوی بیان سریاسری باشرند. خواهد مفاهیم سریاسری در کار او روشرن باشرد، اما سرای میگوید که نمیمی
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ها در طور کلی تداوم خشررونو و وحشررو جهان مااصررر و تضرراد ارزشی سرریاسرری، تجربه انقالب، جن  و بهفضرراها

حمامیان،   نژاد  اری های زمانه را به تصرویر کشریده اسرو )قادری بارز دارند و او از این زاویه ناهنجیاهای او جلوهنقاشری

1396 :22). 

از   شیبرده و آنچه امروز ب  ی مادر  نیاو در ادغام آنچه با خود از سررزم افته،ی  یتیامروز ابااد فرا مل ینجوم یزبان نقاشر 

از هر دو را در خود   ی که عناصرر  افتهیدسرو   ینینو  یباخود همراه کرده، به زبان زبانیسره دهه اسرو که در کشرور م

 ینقاشر  ینجوم  کزادیبه باور منتقدان هنر، ن  قابل فهم اسرو.  یصیتار  نهیشر یاسرو که با هر پ یفرا زمان یزبان  یدارد، ول

  .کشردیم  ریبه تصرو  بسرته و آزاردهندهپس قابی را در    اشیانسران  نیکه مضرام  شیاندو تلخ  ویگوراتیگرا، فاسرو مضرمون

  ی ها یطراحی،  نگارگر،  ی رسررازیتصررو؛  دوره  4شررامل   شینقاش تلخ اند ،ینجوم  کزادین  ی کار  ی هادورهبه طور کلی، 

 باشد.می ویگوراتیف ی هاینقاشو  یزغال

  ياكبر صادق يعل روري بر زندگي هنري.م2

  ی ها نهیدر زم  ی اسرال گ شرته به طور حرفه 60در   یصرادق را آغاز نمود.  یکار نقاشر  یسرالگ  5از  یاکبر صرادق یعل

هنرمند در طول  نیکه ا  نسرروی. نکته مهم اسررویاش قابل باور نی فاال بوده اسررو و حجم آثار هنر  ی گوناگون هنر

همه تنوع را داشررته و  نیهمه اثر با ا نیخود، فرصررو خلق ا  اتیروزگار و درون  ی خود، در کنار فراز و فرودها  یزندگ

 ی هایاسررو که به نقاشرر   ویگوراتیف ییایآثار او دن ی ایدن  غلبه کند.  ی گریکدام نتوانسررته بر د  چیه  و،یفیو ک  ویکم

  ی ها خود، سرنو  زیخاطره انگ ی هایدر نقاشر   یاکبر صرادق یعل  .تر هنر شرباهو دارند  یبا اشرکال مردم یمیقد  اتورینیم

  زی شرگفو انگ  ی کند و با اسرتفاده خارق الااده از رن  و فرم، آثاریم   یترک یسرورئال نقاشر  وهیرا با شر   یهنر فارسر   یغن

  ی ها اسرتاند  ژهیبه و یآثارش را از مناب  متنوع زبان فارسر   ی اسرو و داسرتان ها  ییگوآورد. او اسرتاد قصرهیبه وجود م

های ایرانی را انگیزد که او چگونه مفاهیم اسالمی و اسطورهاین پرسش را برمیآثار هنری صادقی    .ردیگیبرم  یحماس

ای اسو از سوررئالیسم غربی توام با عرفان و نوعی کارهای من، آمیزه"دهد؟ و پاسخ این اسو که  با این شیوه ارائه می

کند. به اعتقاد من هنرمند باید در آثارش خي خاصی تصیل شرقی که همراهی این دو، دنیایی مینیاتوری را تصویر می

عنوان  ام روح شررقی را بهرا دنبال کند، یانی تابلوی او حتی بدون امضرا هم برای بیننده آشرنا باشرند، بنابراین کوشریده

دیای از دیگر هنرمندی که در این حیطه، به آثار نقاشری ب  .(73:  1368)کیهان فرهنگی،   "نماد، در کارهایم حفظ کنم

  نی از پرکارتر  یکیرا نام برد. این هنرمند  ی اکبر صرادق یعل توانبر پایه ابااد تاثیرگ ار روانشرناختی پرداخته اسرو، می

ها و اشرکال نمادین صرادقی بر اسرا  اسرطوره  و چهره ماندگار کشرور اسرو.  یرانینقاشران و هنرمندان ا  نیترو موفق

آثار نقاشری صرادقی که او را به نام یك ،  گرید ها در آثار خود شرد. به بیاننشرانهشراهنامه راوی تصرویری این نمادها و  

بر پایه شریوه نقاشری سرنتی و  ،سرورئالیسرم ایرانی اسرو ینوع کهشریوه کار او  و  شرناسرندهنرمند سروررئالیسرو می

های جنگاوران  ششسلحشور با پواسو. در بسیاری از کارهای اولیه صادقی، حضور یك یا چندین  ی بنا شدهیاخانهقهوه

  كی نقاش نو کالسر  كی  یاکبر صرادق یعل  .شرود و برخی از این جنگاوران چهره خود صرادقی را دارندایران مشراهده می

خوب  یلیرا خ  رانیا  اتورینیم  ژهیو جهان و به و  رانیا  كیکالسرر  یاسررو که نقاشرر  یاسررو؛ او در واق  کسرر   گرویروا

ها اسررو . به عنوان و اسررطوره  اتیادب، نو او به جهان  دیکند دیاما آنچه او را متفاوت مداند و تجربه کرده اسررو . یم
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را نااسرتوار    زیکند، همه چیافسرانه ها و اسرطوره نگاه م  ،یرانیا ی هابه مجالس جن  و بزم و باغ   یوقت  یمبال  صرادق

 . سوین ی خبر ،یرانیا ی اتورهاینیخا  م یشناسییبایز ایو  یصیتار ویکند و از آن نگاه همراه با روا یم یمارف

و رن ،  ی ریعناصرر تصرو  ی ریکارگنصسرو، هم از نظر مضرمون و هم از نظر به در آثار دوره  ژهیبه و یصرادق ی هاینقاشر 

نقاش، رن    ی ایو به دن  کردیم  جادیمحسو  ا  ی افاصله  سوینقاشان سوررئال  گریاو و د  نیداشتند که ب  یرانیا  ی اجلوه

که  دیعناصرر فاصرله گرفو و کوشر  نیاز ا  جیتدربه یدوم صرادق  ورهاما پس از آن و در د  دادیم  زیو متما یشرصصر  ییو بو

همره بره نظر   نیهرا را در خود گرفتره بودنرد گسرررترش دهرد. برا ابوم  نیکره ا  ییهرارا از بوم بره قراب  اشینقراشررر   ی مرزهرا

ها و کار نیو نام او را با ا  دارندیدوسرو م  شرتریدوره اول او را ب  ی ز کارهاهنو ،یاکبر صرادق یکه مصاطبان عل رسردیم

  ی ر یتصرو  ی هاو سرنو ی اخانهقهوه ینقاشر   ،یرانیا  ریاسراط  انه،یاغل  آثار او فرهن  عام  در  .اندها به خاطر سرپردهنقش

 دهیبا کالهصود و سرپر د  یمردان ی ، چهره هایاکبر صرادق یشرده اند. در اکبر آثار عل  ینیبازآفر  یخوانمبل پرده  یرانیا

  ی خودنگار   یرا با نوع  رانیا  خیاو تار هک ییخورد؛ گو یخود نقاش به چشرم م ها چهره از آن ی اریشرود که در بسر  یم

 باشد:میدوره  5های کاری علی اکبر صادقی نقاش تصیل شرقی شامل دوره کرده اسو.  یترک

 .های انیمیشن ملك خورشید، رخ، هفو شهر، زال و سیمرغ، من آنم که، گلبارانانیماتوریسو : فیلم.1

گرافیسرو: جایزه اول بهترین گرافیسرو فسرتیوال هیپزیك، جایزه اول بهترین گرافیسرو آثار کودکان در آسریا، جایزه  .2

ویترای .4.اثر کانون پرورش فکری کودکان  15تصرویرسرازی تصرویرسراز:  .3 .های ایراناول نصسرتین نمایشرگاه گرافیسرو

نقاش: نقاشی آبرن   .5بند منقوش با حال و هوای سبك ایرانی ابداع کرد.ای را در هنر ویترای یا شیشهکار: سبك ویژه

 و رن  و روغن

 هاي روانشناختيلفهؤ نقاشي و م.3

یك اثر هنری ممتاز، از هر جهو، نشرانه شرناخو، دانش،   .دارندهم   های روانشرناختی رابطه تنگاتنگی بافهؤلنقاشری و م

ها،  های مقطای از تاریخ اسرو که گسرتره وسریای از زندگی مردم را با تصرویر، وا هها و حتی ناخواسرتهمیل، خواسرته

د را در های عصرر خوها و ناداشرتهکند. هنرمندان، در حقیقو تمام داشرتههایی دیگر بیان میموسریقی، حرکو و شریوه

سرو که آثار هنری  شراید به همین دلیل ا .نیسرو  آگاهانهدهند و این ابزار هنرمندانه لزوما  شران بروز میرفتار هنرمندانه

هرای متفراوت و حتی متضررراد تفسررریر کرد. هنرمنرد، ممکن اسرررو برای خلق یرك اثر، مطرالاره و دگراهیر توان برا درا می

ش طرح آماده کند و پس از بررسری همه جوان  اثر خود، درباره اجرای نهایی ها و حتی صردها پیریزی کند، دهبرنامه

اش تحمیل  ها، بصش مهمی از رفتارهای او بر اثر هنری ریزی ها و برنامهآن تصرررمیم بگیرد اما به رغم تمامی آن تالش

اش ریزی و ارادهسو، برنامهنشرین شرده و خارم از خوا او ته  رونهای تاریصی، در دبنابر ضررورتشرود، رفتارهایی که  می

توان به این می ل ا،  .(19:  1398)مدر،   دهندروشرن در اثر نهایی نشران می خود را به شرکلی ،اند و در نهایوبروز کرده

 ها موجوداتی بسیار بصری هستند. نتیجه رسید که انسان

موجود در تصرررویرهرای دیرداری پرداخرو کرده  تکرامرل، مغز انسررران را برای کرارآمردی فراوان تجزیره و تحلیرل اطالعرات  

در مغز   یای. منطقهندی کامپیوترهای امروزی قابلیو دارهای تصرویراسرو، به طوری که بسریار بیشرتر از اغل  سریسرتم
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ای اسرو که به چهار حس دیگر تالق دارد. بینایی با قرار گرفتن  تر از محدودهکه به حس بینایی اختصرا  دارد، بزر 

های  های مغز این تصررویر را از جهو ویژگیشررود. تاداد زیادی از سررلولها آغاز میطح داخلی چشررمتصررویر روی سرر 

کننرد. تمرامی این فرآینرد پیچیرده در مصتلف بینرایی از جملره شرررکرل، انردازه، برافرو، رنر  و حرکرو تجزیره و تحلیرل می

با توجه   .(29:  1398)مدر،    ما پنهان اسرور مواق  از خودآگاه  های بینایی ما وجود دارد ولی در بیشرتپشرو همه تجربه

که به عقیده بسریاری از صراح  نظران علم روانشرناسری، شرناخو عمیق   آنچه که تاکنون گفته شرد در می یابیمبه 

کارکرد مغزی و تالش در نشران دادن همبسرتگی بین فاالیو مغزی و عملکرد روانی، تنها راه دسرتیابی به سراز و کار  

ر آمریکا دهه مغز میالدی را د  90اور و رفتار آدمی اسرو. شراید به همین علو باشرد که دهه  دقیق و علمی روان، شر 

ن تااملی اسرو که با دیگران  کند، میزاآنچه ما را به عنوان انسران مارفی می  .(121:  1374)نجل رحیم،    انداعالم کرده

شروند و صرفات انسرانی به باد کدیگر محروم میها از محبو یبا فقدان روابي و ارتباذ انسرانی، انسران  ،بالاکس و  داریم

های ما در بسریاری از جهات مانند رشرد و توسراه اجتماعی و شرود. ارتباذ بین فردی در کامیابیفراموشری سرپرده می

سرراخو هویو مببو و منطقی ضررروری اسررو. روابي اجتماعی در کسرر  سررالمتی فیزیکی و روانی ما اثر    ،همچنین

 ندگی آتی ما بیشرتر به میزان موفقیو ما در برقراری ارتباذ با دیگران دارد، هویو ما از طریقز ،گ ارد. در حقیقومی

ثیر  رتانسرران همواره تحو   ،حال در این بین  .(114:  1395)سرراجدی و دیگران،    گیردروابي با مردم دیگر شررکل می

انگیصته اسررو. هنرمندان با قدرت  این پدیده همواره عالقه و کنجکاوی بشررر را بر و های محیي خود بوده اسررورن 

ها  های دیداری رن از ج ابیوکه  اند. در عصررر حاضررر  ها و عواطف خود را نشرران دادهها مهر، خشررم، تر ، میلرن 

بر این عقیده اسرو که یك شری، چشرمگیر به طور مسرتقیم توجه ما را جل   1ون هولز شروههاند، بسریار سرصن گفته

شرود که آیا هزم اسرو خودآگاه به یك شری، خا  توجه کند؟ گیری میخودآگاه ما تصرمیمکند، بلکه در قسرمو  نمی

انرد و قردرت جلر  توجره را دارنرد، در واق  اگر هزم اسرررو کی؟ آن دسرررتره از ترکیبرات کره عمومراً بیشرررتر مورد عالقره

گیزه درونی افراد  ها از انبه رن اند برای مدت زمان بیشرتری نگاه فرد را به خود ماطوف دارند. پس نگاه مکرر  توانسرته

کند ثیر رن  بر روان انسران تا جایی اسرو که نه تنها به خوانش جریان ههنی نویسرندگان کمك میرگوید. تسرصن می

 .(50: 1385)پناهی،  دیگر ایجاد کرده اسو بلکه تحوهت بسیاری در علوم

 

 

 

 علي اكبر صادقي و نيكزاد نجومي نقاشيآثار .بررسي ابعاد مرتبط با 4

 نقاشي و روانشناسي رنگ. 1.4

 
1 Van Holmes Shohei 
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مانای واقای از این دیدگاه،  مرتبي اسرو.   اختی حاهت روحی هنرمندانتصاب رن  با روانشرن  دکارکر  ،در روانشرناسری

هنجارها و ناهنجارهای ههن شرراعر اسررو.   رن  تاریف شررده و برای همه یکسرران اسررو، انتصاب اول هر رن  گویای 

انتصاب رن  آبی تیره پس از سریاه نیاز به آرامش او را نشران میدهد   نیما در مجموعه اشراار سریاه اسرو، اماانتصاب اول  

جبران اضرطراب ناشری از سربز طرد شرده   کند و زرد پیش از سربزرا جبران میتیره سریاهی   و انتصاب زرد پس از آبی

رنج و   هدهندهای دیگر نشررانبه نسرربو رن توجهی به رن  قرمز   تا راهی برای خروم از دشررواری باشررد، کم اسررو

  ،ی روانشرناخت  ی هالفهؤو م ینقاشر . حال چنانچه طبق تحلیل ارتباذ  رویایی با مشرکالت حل نشردنی و تهدیدآمیز اسرو

هر کدام   که این نکته در آثار آنان بارز اسرو ،پرداخته شرودبر صرادقی و نیکزاد نجومی اکاگر به مقوله رن  در آثار علی

های سررررد و گرم در آثارشررران بهره در اسرررتفاده از تمام رن مندی خود عالقه یزانچه م، از دو هنرمنرد توانااز این 

 های گرماکبر صادقی توجه به خود و خودنمایی به علو استفاده از رن اند. به عنوان مبال در آثار علیگرفته

 . (1)تصویر  خوردمی ها خیلی زیاد به چشمرن  از   ی ادرخشان و زنده و طیف گسترده

سرنتی رایج زمان خود را   -سرای بر ترکید و به نوعی هجو از باورهای م هبی یصرادق  اکبریعلگویی در این اثر نقاشری،  

 ، در این اثر به وضوح نمایان اسو.اسو  ی روادهیمظهر شدت و ز،  یشناختاز نظر روانگیری از رن  قرمز که  دارد. بهره

رن    نیاز ا  ادیمند که زافراد عالقه و  خشررونو، خون و آتش اسررو  ،ی رن  عشررق، تنفر، فداکارهمچنین، این رن ،  

جو، طل ، سلطهعجول و خودپرسرو، جاه یحال، فاال و شرجاع وکم  نیاشرصا  تند، سررکش و در ع  کنند،یفاده متاسر 

  رنردیپر ی)هر چنردکوچرك( را نم  ی و انتقراد رادیا  چیکره، ه  ی اگونرهبره  انرد؛ویر و ارجح  ویر اولو رو خواسرررترا  طلر اسرررویر ر

گرای خود دارد. او سرای در نشران دادن شرصصریو برون یصرادق  اکبریعل(. ل ا در این اثر  185-184:  1390)حدادگر،  

های فکری رایج زمان های گرم در کنار سریاه به نوعی نشران دهنده ناهنجاری توانسرته اسرو با به کارگیری این رن 

 عنوان رن  اول، نمایانگر اعتراض به وضرر  موجود اسررو، اعتراض به وضررای که هیچ انتصاب این رن  بهود باشررد.  خ

اوسررو، انتصاب    ی انتصاب اولیا جای خود قرار ندارد. به نظر لوشررر کسرری که رن  سرریاه، خاکسررتری و قهوه چیزی 
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 یصررادق  اکبریعل آثار نقاشرری  نقطه مقابلدقیقا  ینجوم  کزادینآثار نقاشرری  یول(.  97:  1384)لوشررر،    هنجاری ندارد

، شرودیم دهیکه در آثارش د  ی خام و سررد  ی هاخصروصرا رن تر،  ی متنوع هابه علو اسرتفاده محدود از رن   و باشردیم

 .(2 ری)تصو به نوعی بیانگر درون گرایی شصصیو درونی خویش اسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 استيو س ينقاش. 2.4

ولی  .بردبه کار می  انسریاسرو در آثار هنریشر   نقاش عالقمند به امر  انکه هنرمند  اسرو  ی آزاد دو رویکردآزادی و بیان 

به دهیل بد یا خوب  2کانوایمانوئل   ،گیردهای نظری در میاز سررویی هنگامی که موضرروع هنر و سرریاسررو در بحث

چرا که او بر   .گیردمورد اسرتناد قرار می ،نموداغل  به عنوان فیلسروفی که به طرزی قطای این دو قلمرو را از هم جدا  

کرد. هدف او در کنار دیگران  خودمصتاری زیباشناسی از سایر مناف  اعمال و شرایي مادی شامل سیاسو پافشاری می

اطی آشرکار با سرایر رخدادها  که اشراره شرد این هدف در ارتبتاسریس زیباشرناسری به عنوان یك رشرته مسرتقل بود. چنان

های تفکیك قوای دولو که توسررري در زمینه آزادی فرد و اسرررتقالل قلمروها در قال  نظریه  میالدی   همدجسرررده ه

گیرد. خودمصتاری زیباشرناختی  ای محقق شرد، قرار میهای اجتماعی تا اندازهاندیشرگران روشرنگری طرح و با انقالب

، یك مفهوم سریاسری و اخالقی برجسرته ای ممکن بود که در خودمصتاری یا آزادی تنها در فضرای فکری و اجتماعی

ماتقد بود: غیر ممکن اسرو هنر در میان   3هیومدیوید )هرچند هنوز نه چندان تحقق یافته( باشرد. فضرایی که در آن 

اگر به گفته  .(23:  1389زاده،  )صرحاف  مند باشرندوهبو حکومتی آزاد بهرهمردمی شرکل بگیرد، مگر آن که آنان از م

همچون  یشد که هنرمند نقاش  میمتوجه خواه  میکن  ی شرتریو هنر آورده شرده اسرو ترمل ب  ی مورد نظر آزادباه که در  

 . (3 ری)تصو باشدیخود م ینقاش ی در تابلوها ی اباز و آزادانه ی گونه فضا نیبه دنبال فراهم آوردن ا ینجوم کزادین

 

 
2 Immanuel Kant 
3 David Hume 
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اسرو، در قالبی حزن فضرای سریاسری  در این تصرویر که بیانگر مضرمونی از  

آنچنان که،   کشرریده شررده اسررو. از دیرد هنرمنرد بره تصرررویر   انگیز 

آثرار   این  بره  رفرای  هنری، یرافتن  برای دسرررو   توان دریرافرو کرهمی

کننده  شرناسری هنر کمكجاماهمتن  روانشرررنراختی هنرمنرد در  حردودی  

رداخته اسو در اثری که هنرمند خلق نه تنها محیي اجتماعی که شرصصیو هنرمند را ساخته و پ  ،باشرد. از این رومی 

کند در همان محیي اجتماعی جریان کند مسرتقر اسرو، بلکه الهامی که در او به صرورت یك فرم بیرونی فوران میمی

 ،تواند تا حدودی ابداع کند. با این وصرف. اما تردیدی نیسرو که این فرم بیرونی را هنرمند نمینیز تاثیرگ ار اسرو  دارد

شرود. نوع هنری با قواعد برای هنرمند فراهم می های حاضرر در آناماه و سریاسرونی اغل  به وسریله جن فرم بیروای

  هسررتند  و سرریاسررو های موجود در آن  ورده جاماهآها فرمامی اینبرای ادبیات، ت  یناپ یر مانند قواعد عروضرر اناطاف

 فته از فرهن  غربی و کمی فرهن  ایرانیهایش که برگرنیکزاد نجومی با کمك نمادپردازی .  (123:  1396)باسرررتید،  

به مصاط  مااصررش برسراند. نمادپردازی انتقادی نجومی هم   شیهایدر نقاشر این دارد که پیام خود را    سرای بر اسرو،

پیچیده اسو و هم ساده و ابتدایی، اما به روشنی قابل تشصیص، افزون بر این، ساختمان شاعرانه تصاویر و نمادپردازی  

از ما   فریند که هریكآاندازی پرهیجان بیو سررانجام چشرمها را کمرن  کند  کند تا باد سریاسری روایوبه او کمك می

نده از شران در نگاه نصسرو به انتقادهای گزهای نجومی با بار سریاسریممکن اسرو خویشرتن را در آن ببیند. نقاشری

را با بالهو و تزویر پنهان   ط امصپرابهام، با هوشرمندی و شروخ طبای های  . این روایوشرودصراحبان قدرت تابیر می

چره خرالصرررانره در پس  د. برا وجود این، آنکنر دارنرد، مواجره میمران تسرررلي  دگیهرایی کره بر زنر در زیر  راهر این آدم

مشرصصری اسرو. در ناخودآگاه هنرمند، مواجهه او با  های سریاسری نقاشری نجومی نهفته اسرو یك روایو کامالًموضروع 

سازد، پیوند  ریف اوسو ثر میؤهای نجومی را مآنچه نقاشی  هایتاً. نمشصص اسواش در زندگی ودی های وجاضطراب

گری یا پندآموزی  سراسراتیهای احهایش به ورطهبین فرد و جهان که مان  از آن اسرو که روایو  ،ن خود و اجتماع بی
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کماکان، این جنبه از ابااد روانشرناختی در نقاشری های علی اکبر صرادقی کم رن  تر   .(15:  1382)شریرین،   فرو افتند

اشراره کرده باشرد. ل ا این شراخته را می توان از ویژگی  اسرو و نمی توان موردی را یافو که به وضروح به این مضرمون

 های نیکزاد نجومی برشمرد.  نقاشی

 نقاشي و اسطوره.3.4

ده از فضرا ها با اسرتفاه اسرو و آندبو  نرمندان مصصروصرا در عرصره سرینماادبیات سرنتی فولکوریك همیشره مورد توجه ه

در طول تاریخ،   .اندآثار تصیلی خود را خلق کردهو   دارند ی انما و یا افسرانه اهری نیمه انسرانی، انسران  ها،و شرصصریو

ی مصتلف هنری و هاهای مصتلف زندگی را به صرورتها همواره برای نگهداشرو خاطره و روح تاریصی خود جنبهملو

باشرند که سرهم ها میها و اسرطورهها قصرهرین آنتها و شراید مهم. یکی از این صرورتاسرو کردهادبی ثبو و ضربي  

از دیریاز مورد توجه هنرمندان ایرانی اسرطوره  .  (95:  1386)صرفورا،   اری در برابر مشرکالت جوام  دارندمهمی در پاید

د، اکبر صرادقی  هور پیدا کرهای قدیم تا به امروز بوده اسرو. حال اگر بگویم اسرطوره در کدام دوره کاری علیاز زمان

 . (4)تصویر شماره  های انیمیشنی آن اشاره داشواختهتوان به سمی

 

 

 

 

 

 

 

آیرد. بره و عین بره وجود می گوینرد هنر از اتصراه ههن  می

که برآیندی از خاطرات گ شته و آرزوهای    ي در زمان، بلکه در یك زمان مرک عبارتی، آدمی موجودی اسو که نه فق

رود و مشروق این کاربرد  اسرطوره در مانی خیالی و غیرواقای به کار می  ،ان روزمرهبدر زکند. آینده اوسرو، زندگی می

ی یاهای افسرانهکند: روایتی که جنبهفرهن  انگلیسری آکسرفورد اسرو که توصریف اسرطوره را با این کلمات آغاز می

  .واقای پنداشرو  های نیمهد داسرتانآید که اسرطوره را بایکننده اسرو و از آن چنین بر میین تلقی گمراهمحض دارد، ا

نیا،  )واعظ  ها در بر دارده برای ماتقدان آنها نیسرو، بلکه مفهومی اسرو کمهم اسرو صرحو تاریصی داسرتانکه آنچه  

باشرد، زمان آن آغاز زمان و یا بیش از خلقو ( میمکان اسرطوره دنیایی دیگر )آسرمان، زمین، زیر زمین .(64:  1382

زمان اسرو، موضروع آن، آفرینش پدیده یا مصلوقی اسرو. حال هر اسرطوره نسربو به زادگاهش حال و هوایی ویژه و 

هایی هسررتند که نسرربو به سررایر های جهان، افسررانههای ملول ا در میان افسررانه .گیردمرتبي با آن را به خود می
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ها در حوزه فرهن  و تمدن ایرانی نیز روام گونه افسررانهتری دارند. اینا زندگی مردم نزدیکی و قرابو بیشها بافسررانه

های عاشررقانه، از وجود عشررق، به عنوان ویژگی اصررلی صررحبو کردیم، در فراوانی دارند. همان گونه که در افسررانه

کند. اسرتاد روشرن رحمانی، درباره  ها متمایز میر افسرانهرا از سرایآن گرا نیز یك ویژگی وجود دارد که  های واق افسرانه

ها مناسربو مایشرتی و اجتماعی انسرانی نشرانه اسراسری این نوع افسرانه» نویسرد:  ها میها و ویژگی اصرلی آناین افسرانه

مایشرررتی مردم و   -های حیاتیند، در آن بیشرررتر مسرررئلههای به زندگی مردم خیلی نزدیکاسرررو. چنین افسرررانه

 .(5)تصویر  (82: 1385)جافری، « اسوها مورد تصویر قرار گرفته نههای واقای مردم برای بیان افسامناسبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکبر  های علیرسرریم که از نقاشرریمی برا این توضررریحرات بره این موضررروع 

که اگر بگوییم  هنر  همچنان  .یاد نمود توان به عنوان هنر ملی  صرررادقی می

ها را موافق نیازهای موجود در ها و طرز دهلو آن از زندگی مردم گرفته شرده، سرنوملی هنری اسرو که عناصرر، قال 

کنرد. دهرد و کشررراکش زنردگی اجتمراعی را بره خوبی مناکس میجراماره دگرگون کرده، بره زنردگی مردم پیونرد می

کنرد از قدمو، مداومو، نسرررجرام، یگرانگی و وحدت اجتمراعی یا ملیرو کمرك میهمچنین هنر ملی از آن جهرو که به ا

های . ل ا، نقاشررری(11:  1389مقدم، )قرایی  اهمیو بسررریار زیادی برخوردار اسرررو پویایی، هیجان، جنبش انگیزی و

تر اسرو. این كکه جنبه سریاسری داشرته باشرد، به اسرطوره و باورهای فرهنگی ایرانی نزدیاکبر صرادقی پیش تر از آنعلی

های آنان در سررطح توان به تمایز در بافو اندیشررههای نیکزاد نجومی و علی اکبر صررادقی را میتمایز میان نقاشرری

 ای نسبو داد. روانشناختی نسبو به مسایل سیاسی و باورهای فرهنگی و اسطوره
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 شناسي نقاشي و مردم. 4.4

پسرند یا مصصرو  گروه خاصری از اشرصا  باشرد، هزم اسرو شرناختی از برای به دسرو آوردن اثری که عامه  هنرمندان

مردم جاماه در مراحل پیش طرح آثارشران را در نظر بگیرند. رن  برای مردم در زندگی روزمره مفهومی اسرو آشرنا 

گیرند. پیرمردان  که در لحظه لحظه زیسررتن به کارش می

های مشررتاق خویش که به تمنای نوهو پیرزنان کهنسررال  

دوزند و به اصررار در چانه میچشرم بر دهان این پیران گرم

خواهند که قصره بر زنگوله پا یا خاله سروسرکه عرو  را می

ای شرروع کرده و همواره یکی بود، یکی بازگو کنند، قصره

خورد و از خرالره شررران بره زیر گنبرد کبود پیونرد مینبود

گویند و از کاله رنگش سررصن میسرروسررکه با چادر زری 

قرمزی برا کفش قرمزش یرا شرررنرل قرمزی کره در جنگرل  

سررریراه ره گم کرده و بره گر  خراکسرررتری یرا تیره رنر   

کننرد. یرا داسرررتران  سررراز می خورد، افسرررانرهمهیر  بر می

کنند که پا را بازگو میآن بز زنگوله  و یا  های شیطانبزغاله

نرای کمرك ح  هرای چموش، مرادرشررران را برهاین بزغرالره

. (86:  1380)عناصرری،   شرناسرنددسرتانش از گر  باز می

شرناسری اشراره داشرو که برگرفته از از نقاشری مردم  و سریاقی توان به سربکیمی  ،پژوهش  از  در راسرتای عنوان این بصش

هنر مردمی و هنر دینی و نقاشرری که توسرري هنرمندانی دوره ندیده به وجود آمده اسررو، اشرراره داشررو. نقاشرری 

ت خاصرری اند با مهاراند، ولی توانسررتهنقاشررانی اسررو که اگر چه مکت  ندیدهاز نقاشرری  خا    ینوعی که یاخانههوهق

های خالص او کردند. منشرا، ههنیات نقاش، دریافوا آنچه که در ههن داشرتند نقاشری میو ب  منظور خود را بیان کنند

بر ههن جاماه اسررو که براسررا  قراردادهای ادراکی و   حاکم  4یسررماز محیي زندگی اجتماعی اسررو و این پریمیتیو

خواهند. هنرمند نقاش گویند و مردم میگیرد. چاچوب کار همان اسرو که فقي مردم میهای مردمی شرکل میسرنو

برای هرچه بیشتر و بهتر ارائه دادن آنچه مردم  ،اش و با اسرتفاده از فنونینیز با مهارتش و احسراسرات خالص هنرمندانه

ایرانی دارد و مسررتقیما از ههن    های کامالًکند. بنابراین، این مکت  ملی و اجتماعی اسررو و ویژگیلبند تالش میطا

نمایی  نقاش ایرانی و بدون اسرتفاده از مضرامین خارجی و با شریوه خا  خود که عدم پرداخو دقیق به آناتومی و  رف

های میانی ا  هیهخ  ی و اعتقادات م هبی و روح فرهن گیرد. این گونه نقاشرری، آمال و عالیق ملاسررو، نشررات می

های قرآن و حکایوقصرص  های شراهنامه فردوسری، خمسره نظامی، وقای  کربال، و داسرتان تابیدباز میا  رجاماه شرهری 

زبان نقال و با شرحی که از ها را مطابق  دهند. نقاش این موضوع ها را تشرکیل میهای اصرلی این نقاشریعامیانه، موضروع 

 کشید.اشتبه تصویر میوجود دشنید و همان گونه که در ههن مردم کوچه و بازار  خوان و مداح و روضه خوان میتازیه

 
4 Primitivism 
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یکی از   .(145:  1397،همکارانزارعی و ) آمدنددهندگان آن به شررمار میها از نصسررتین سررفارشخانهصرراحبان قهوه

باشرد. سربك کار او اکبر صرادقی میای آثاری را خلق کرده اسرو، علیانهخهنرمندانی که تا حدودی همانند سربك قهوه

های نقاشری سرنتی ایرانی ها و ترکی هایش نیز بسریار ویژه و نوعی سروررئالیسرم ایرانی اسرو که برپایه فرمدر نقاشری

(  305:  1392هاه ،  )جان  کندیرانی در کارهایش اسررتفاده میهای اها و اسررطورهها، نشررانهقرار دارد. وی از سررمبل

. این شریوه از نقاشری که بصشری اسراسری از نقاشری های علی اکبر صرادقی را دربرمی گیرد، تفاوت آشرکاری با (6  )تصرویر

های بومی  های علی اکبر صرادقی جنبهنقاشری های مدرن و با اسرلوب جدید نیکزاد نجومی دارد. هر چه قدر که اندیشره

های  هایش بیشرتر از جنبهنجومی از این اندیشره ها فاصرله گرفته اسرو و نقاشریو درون فرهنگی یافته اسرو، نیکزاد  

 فراملی و آشنایی زدایی طبایو کرده اسو. 

 نتخاب رنگ و سبکنقاشي و ا. 5.4

ثیر  رهای روانشررناختی اثر را تحو تتواند جنبهثیرگ ار، میرای ته سرربك و پالو رنگی دو گزینهنقاش با انتصاب آگاهان

قرار دهد. حال اگر به دو سربك اکسرپرسریونیسرم و سرورئالیسرم از منظر روانشرناختی بنگریم، مشراهده خواهیم کرد که 

گونه در ناخودآگاه روحی و روانی، وجود در آثار هنرمندان نقاش علی اکبر صررادقی و نیکزاد نجومی سرریری مکاشررفه

سری نداشرته باشرد، هنر نیسرو، یك کار هنری با عاطفه و دارد. و به گفته سرزان اثر هنری که ریشره عاطفی و احسرا

بینابین  رسد. صناو، مهارت، تکنیك، نه آغاز و نه فرجام کار هنری، بلکه شود و با آن نیز فرجام میاحسا  شروع می

 و  اگر بگویم که سربك سروررئالیسرم این جریان هنری همچنین،  و    (49:  1365ویتزر،  )گو   گیرداین دو قط  قرار می

تر از واقایو، که به مدد اشررکال موهومی از تداعی ماانی، قدرت مطلقه عالم در اسررا  متکی اسررو بر حقیقتی عالی

سرامان روانی انسران را در هم   ،این سریر آفاق ههنی  ل ارسرد.  رویا و یا نوعی بازی پوچ و بی انگیزه ههن، به  هور می

اگر   ،سرروی دیگر  از .(33:  1380اسررمیو،)لوسرری  ی نائل آیده حل مشررکالت عمده زندگای دیگر بکوبیده تا به گونه

گرایی  ودلر، بیاندازیم. ههنیوگو ، تولوزلوترك، انسرور، مونش، هآوران سربك اکسرپرسریونیسرم واننگاهی به آثار نام

ها بکار برده شرده اسرو، بلکه در حالو مونومانتال در موضروعات احسراسری و دراماتیکی، نه تنها در شردت رن  آنان

 .(32: 1351)ماری و دیگران،  ها عرضه شده اسویز در خشونو طرحها و نفرم

ی رن  بیان باشرد. ولپرداز میهای اکسرپرسریونیسرم و سروررئالیسرم هرچند که بیانگر احسرا  و خیال نقاش ایدهسربك

های قرمز، زرد، سررربز، نارنجی، بنفش و آبی به عنوان  باشرررد. رنر تاثیرگ ار میکننده موضررروع در کنار فرم بسررریا

شرود، از سروی هنگامی که فرد به ها خلق میای از رن ها طیفی گسرتردهها آنهای اصرلی و مکمل که از ترکی رن 

نماید بلکه او مجموعه رنگی ها احسررا  میتنهایی و جدا از دیگر رن  کند هر رنگی را بهها نگاه میای رن مجموعه

آید، برابر ترکی  روانی های رنگی به دسرو میکند. ل ا احسراسری که از نگاه کردن به مجموعهرا به طور یکجا درك می

  ده و آرامنر دهرن  آبی که دارای حالتی تسرررکینباشرررد. به عنوان مبرال از ترکیر  دو همره رن  های آن مجموعه می

حالتی آرام و مسرکن همراه با نشراذ و سررور بدسرو   .باشرد و رن  زرد نیز که موج  نشراذ و خوشرحالی اسروبصش می

کنندگی  باشررد. مبال قدرت ج بها دارای قدرت خا  خود میآید. البته اسررتامال هر رنگی جدای از سررایر رن می

دین مانی کره رنر  نرارنجی ر درجره اول جر ابیرو قرار داشرررتره و ای دارد. بر هرا برا همردیگر تفراوت قرابرل مالحظرهرنر 
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ها براسررا  قدرت ج ابیشرران به ترتی  زیر  باشررد. اصرروه رن ترین درجه کنش میخاکسررتری برعکس دارای پایین

در نگاه   .(21:  1370اکبرزاده،  )علی  ، سرریاه، سرربز، زرد، بنفش، خاکسررتری شرروند: نارنجی، قرمز، آبیبندی میطبقه

توان در آثار علی اکبر صرادقی مشراهده کرد و سروی دو سربك اکسرپرسریونیسرم و سروررئالیسرم را تا حدودی می  ،نصسرو

آرت، کامال سربکی اسرو فیگوراتیو یا تصرویری پا . باشردآرت میدیگر سربك کار نیکزاد نجومی نزدیك به به سربك پا 

 اسو.  5و مصفف لغو پاپیوهر

، گاهی بسیار جدی با تبلیغات، تلویزیون، سینما و صناو و ترافیك درگیری دارند. در این سبك نقاشان گاهی به طنز

آرت عبارت اسرو از آمریکاییؤ مریلن مونرو، فرانك سریناترا، همبرگر، هات دا ، سروپرمن،   های نقاشران پا موضروع 

موضروع نو و مااصرر آن بگ ریم خالصره آنچه مسرئله روز اسرو و در مجالت و تلویزیون تیرا  زیاد دارد. در این سربك از  

  .(8و  7)تصویر  (50: 1353)الصا ،  سوررئالیسم و دادائیسم را داراسوهای بینیم که خیلی از خصوصیات سبكمی

 

 

 

 

 

 

 هاكار رفته در آثار آنه ب  يهارنگ يو فراوان  ينجوم كزاديو ن  يصادق  اكبريسبک كار عل: 1جدول  

 
5 Popular 
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 هنرمند
 سردرنگ  رنگ گرم سبک

 اكبرصادقيعلي
 –سوررئاليسم  –اي خانهقهوه

 اكسپرسيونيسم
 سفيد-آبي-خاكستري سبز-نارنجي -قرمز

 فسفري-زرشكي–زرد  آرتپاپ نيكزاد نجومي
- آبي - صبورتي -سببز روشبن

 خاكستري

نجومی بررسری شرده ای آن در آثار علی اکبر صرادقی و نیکزاد  ها و تفاوته، کاربسرو رن  و شرباهو1در جدول شرماره  

 اسو.

 نيكزاد نجوميو  علي اكبر صادقي روان شناختي نقاشي  .بررسي تطبيقي5

در نصسررتین گردش چشررم روی تابلوهای علی اکبرصررادقی، حضررور همه جانبه دو عامل توجه تماشررگر را به خود 

تولد تا لحظه مر  دارد و خواند، انسرران جنگجو و سرری  که عامل نصسررو حکایو از مبارزه دائمی انسرران از گاه می

دیگر، نماینده طراوت و امید و زندگی اسرو. در اندیشره او، سری  گاهی نماینده زیبایی اسرو، گاهی زبان عشرق اسرو و 

های و همین طور شرصصریو جنگجو در نقاشری(  1)تصرویر   (73:  1368  فرهنگی،)کیهان  وده بر فریادگاه دهانی گشر 

جنگاور، جنگی، چالشرگر، حربی، رزم آور، رزمنده،  یی چون: ماناها شراملرد و وخعلی اکبر صرادقی بسریار به چشرم می

 می باشرد  متحارب، محارب  جو،، غازی، مبارز، مبارزهگر، سرتیزنده، سررباز، سرلحشرور، شرجاع جو، سرتیزهسرپاهی، سرتیزه

  (.2)جدول  (9)تصویر 

 .خورديبه چشم م  ياكبر صادق يعل  نقاشي  يكه در تابلوها  يموارد :2جدول  

 مفهومي دیداري

 وارونگي سيب

 تسلسل آب

 ریشه گل

 خشكي اسب

 تشنگي درخت

 

توان به پیوند عمیق او با -کار رفته اسررو، میبه    یاکبر صررادق ینقاشرری عل ی که در تابلوها ی مواردبا مرور اجمالی بر 

و   سرررمسررروررئرالیفرهنر  و براورهرای دینی مر هبی پی برد. او در پس بره کرار گیری شررریوه نوین و سررربرك غربی  

سرای در نشران دادن مفاهیمی چون وارونگی، تسرلسرل، ریشره،  ی اخانهقهوه، همچنین، سربك ملی سرمیونیاکسرپرسر 

های  ه از نهاد ناخودآگاه او سرررچشررمه می گیرد، در بردارنده شررناخو جنبهخشررکی و تشررنگی اسررو. این مفاهیم ک

های بزر  اندازه نیکزاد و آنجا که در نقاشریناپیدای فکری و عقیدتی اوسرو که سرای شرده در قال  نوینی ارائه شرود. 

های رن  . نقاشرریتر و گویاتر می شررودگیرند بیان سرریاسرری و نقد قدرت، تهاجمیآثارش وجه روانکاوانه به خود می
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های خود از ند. از جمله تجربهنکزخم شرصصری جمای انسران را کشرف می  مقیا  نیکزاد نجومی میراث  روغن بزر 

های جایی و آارگی در دنیایی خواسرته یا ناخواسرته و شراید پرتوهایی از یادی از دور دربار رنجتباید از سررزمین، جابه

های شرود. در نقاشریا کارهای نئو راخ و هیپزیك نو در آلمان غربی مقایسره میسرالیان دور و نزدیك سررزمینش، غالبا ب

 هایی مسرطح، نیمه شرفاف کشریده که نقاذ ارجاع گوناگونی دارند. تاریخ ایران، حیوانات زخمنجومی فیگورها و شرمایل

 .(10)تصویر  های اخبارردان غربی ملهم از برشای، و ممایهپ یر و سکس

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

برردننرقرراشررری بررای اش  را  هررا  نجومی در بسرریاری از آثار متاخر  

چسرباند، در حالی که فیگورهای  ای از تاریخ و فراخواندن و احضرار حسری از خشرونو یا تالیق به هم میبرداری گرته

جومی های حاضرر در آثار نهای نقاشرانه انتزاعی. شرصصریوکارش مسري نمایانده اسرو، در فضرایی مانویی با پس زمینه

کند. اینجا اشراره  هایی نمایشری و تئاتر گونه ارائه میها را در صرحنهتصرویری عام از قدرت در حالو عام هسرتند. او آن

های نقاشری من اسراسرا مردم حاضرر در به فرد خاصری نیسرتند، نفس اسرتبداد در کلیو مورد اشراره اوسرو. شرصصریو

  .(11)تصویر  باشند اینکه ایرانی یا آمریکایی توجه بهقدرت هستند، بی
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های  دوسرو دارم که شرصصریوبه بیان ایشران: » نقدی از قدرت از طریق طنزی تلخ و تاریك هسرتند.   ها ماموهًروایو

ها روی صرحنه در حال ایفای نقش هسرتند. در کل، چون موضروع تصراویرم را طوری مرت  کنم و بچینم که گویی آن

« کشرماران، تجار و روحانیان را میمدهای مااصرر چون سریاسروی اسرو، من شرصصریوها نقد قدرت اجتماعنقاشری

 (. 3)جدول  (22: 1396)قادرنژاد حمامیان، 

 : مواردي كه در تابلوهاي نقاشي نيكزاد نجومي به چشم مي خورد.3جدول

 مفهمومي دیداري

 تمسخر حيوانات

 سياست اشيا،: صندلي، ميز، تور

 تجاوز پارچهكت و شلوار: طرح 

 

های به کار رفته از دید کلی شرامل به کارگیری حیوانات، اشریا  طور که در این جدول مشرصص شرده اسرو، االمانهمان

های به کار رفته مفهومی خارم از دید سرطحی و شرود. در عین حال، این المانو توجه خا  به کاربرد طرح پارچه می

دربردارنده مفاهیمی چون تمسرصر، سریاسرو و تجاوز هسرتند. این نوع نگاه نیکزاد نجومی در فرای  اهری را دارند و  

دهنده همان ترثیر نجومی از فرهن  غرب و مدرنیته شردن و نشران دادن متن سریاسرو اش اناکا تابلوهای نقاشری

ه او به سریاسرو و مسرائل های  اهری به تصرویر کشریده شرده اسرو و توجباشرد که در قال  این االمانجاماه حاضرر می

 ای واضح مشاهده کرد.هایش به گونهتوان در هیه پنهان روانکاوانه شصصیو مناکس شده او در نقاشیسیاسی را می

پردازی )فرآیند  شررناسرری بررسرری تحلیل و تفسرریر کنش دهلوتوان چنین تاریف کرد: نشررانهشررناسرری را مینشررانه 

شرناسری، خواندن متن براسرا  زبان زیرین متن های نصسرتین نشرانههای عالم اسرو. یکی از روشماناسرازی( پدیده
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زیرین اسرو. با این تاریف اسرو که فرآیند    ها با یك سراختار و یك زبانشرناسری بررسری نسربو نشرانهاسرو. پس نشرانه

های عالم را به های انسرانی و ابژهشرنا  کنششرود. یك نشرانهشرناسری میماناسرازی تبدیل به موضروع اصرلی نشرانه

ها و ن ابژهگیری مانی را در ایدهد و چگونگی شرکلهایی درون یك نظام موضروع مورد بررسری قرار میعنوان نشرانه

 تواندیم  یشرناسر نشرانه ینجوم  کزادیو ن  یاکبر صرادق یآثار عل  لیدر تحل .(12:  1394)نجومیان،  کندها دنبال میکنش

 یکیرا   گری  دأو دو ر  میمبلث قرار بده كی   أدو هنرمند را در ر نیکننده باشرررد، اگر هر کدام از اکمك  ی انهیگز

جاماه  وشرررد که دو عامل ههن مصاط     میمتوجه خواه (،12  ری)تصرررو  میرا ههن مصاط  قرار بده  ی گریجاماه و د

 .باشدیروانشناختانه پژوهشگر م لیدر تحل رگ اریتاث اریبس

 

 

 

توان دریافو کرد، ترمالت روانشرناختی از ههنیات آنان اسو که های این دو هنرمند مااصرر میپس نقاشریآنچه که در  

شرناسری اسرو. در تحلیل ارتباذ ههن مصاط  و هنرمند و ماناشرناسری علم نشرانهگیری از ای نمادین و بهرهبه گونه

پردازی و سریاسرو دخیل هسرتند  های روانشرناسرانه، فرهن ، باورها، اسرطوره، سربكجاماه، عوامل خارجی چون دیدگاه

که به نوعی  یجومن یبان نقاشرر ها و تاامالت چکیده مفهومی از این بیانیات اسررو. زکه هنر بر اثر بازخورد این کنش

باشرد که با سریاسرو خود می  ی مادر  نیسررزم  های ای با باورها، فرهن  و اسرطورهاسرو آمیصته  یتیملابااد فرابیانگر  

 اسرو ینقاشر  ینجوم کزادین  ل ا،اسرو.    برای مصاطبان خود قابل فهم  یصیتار  نهیشر یکه با هر پزمانه همراه شرده اسرو 

خود برا زبران و بیرانی تررمرل برانگیز در جریرانی ههنی بره مصراطر  خود   ویگوراتیف  چهرهرای یی را در پس  گرامضرررمون کره
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های سرررد بازتاب حزن و اندوه او از وضررایو موجود جاماه کند. کاربرد مضررامین انسررانی او با تلفیقی از رن القا  می

در آثار نقاشری علی اکبر    یرانیا های جلوه  و به کار بردن  و رن ،  ی ریعناصرر تصرو  ی ریکارگبهکنونی اسرو. در مقابل،  

 بصشریده اسرو.  زیمتما ای ی او جلوهنقاشر  ی ایبه دنصرادقی، همصویی او با فرهن  ایرانی اسرالمی را نشران می دهد که 

به   یخواندهمبل پر  یرانیا ی ریتصرو  ی هاو سرنو ای خانهقهوه  ینقاشر   ،یرانیا ریاسراط  انه،یفرهن  عام که  در اغل  آثار او

که قصرد دارد   یی؛ گونقش بسرته اسروخود نقاش  چهرههایش  های نقاشریشرصصریو  ی هاچهرهخورد، در پس  چشرم می

 پردازد. خود را به مصاط  بشناساند و در پس کاربرد رن  و شکل به بازنمایی افکار و روانکاوی شصصیو خود می

 گيرينتيجه

ترین شررود و یکی از مهمیند گفتمانی بین هنرمند و مصاط  میآگیری فرشررکل  بدون شررك عوامل گوناگونی باعث

روانشرررنراختی اثر هنری جسرررتجو کرد در این مقراله تجزیه و تحلیل آثار هنری  های  توان در پس نشرررانهها را میآن

صورت   وجود در اثر از دیدگاه روانشرنا های تصرویری و روابي سرایر عناصرر مص  از طریق شرناخو و دریافو نشرانهمنت

هرای بنیرادی و همصتلف پرداختره ترا مفراهیم و مقولر هرای  تر و پنهران در هیرهمفراهیم عمیق  گرفتره، جهرو دسرررتیرابی بره

ارزشری انتزاعی در گ ر از  رف سراخو به روسراخو محل اشرکال عینی و ماین آشرکار شرده، موج   اهرشردن نشرانه 

گرا و مانادار را باعث گردیده و موضرروع و مفاهیم اثر هنری  ماناها و وجوه روانشررناسررانه اثر شررده و گفتمانی تاامل

ها و بافتارهای فرهنگی و اجتماعی آثار، در صورت و. با توجه به زمینهپیدا کرده اسشکلی گسترده و فراگیر و عمومی  

های  ، به جز ثمرات مستقیم که از جنبههای مصتلفمرتبي با روانشناسی آثار در هیههای  توجه و دقو به ارتباذ المان

و هنر را با تحوهت  های سرراحطور غیرمسررتقیم پیوسررتگیو تولید خالقانه هنرمند دارد، بهشررناسرری  گوناگون زیبایی

هنری از طریق شرناخو  سرازد. در واق  شرناخو مفاهیم اثر  رهنگی، اجتماعی و سریاسری آشرکار میجاماه، مسرائل ف

و یافتن به ارتباذ بهتر با تواند راهگشرا باشرد و زمینه دسر ی مصتلف، فارغ از هر نوع بیان میهادر هیهها  ارتباذ نشرانه

ابي عناصررر  ها و رونجا که آثار هنری متشررکل از نشررانهوی هنرمند را فراهم آورد. از آهای مانایی اثر و روانکادهلو

ترین راهکارهای تجزیه و تحلیل آثار هنری جهو دسرتیابی به توان گفو یکی از مناسر مصتلف تصرویری هسرتند می

روانشرراسرری آثار اسررو که براسررا  آن شررناسرری و با رویکرد  های نشررانهتر به کارگیری روشحقیقو و مفاهیم عمیق

هرای مصتلف پرداخرو و بره درك مفراهیم و مانراهرای پنهران و ی و روانکراوی ههن هنرمنرد در هیرهتوان بره رمزگشرررایمی

ها، و از ها و فضرا سرازی و ویژگی خا  شرکلی به دلیل سراختار خا  خود با فرمآشرکار اثار پی برد. آثار سرورئال صرادق

رت نیکزاد، به نوعی واکنشی برابر اکسپرسیونیسم انتزاعی و باورهای دادائیستی بود که قابلیو سوی دیگر سبك پا  آ

بسریاری برای بیان دیدگاه روانشرناختی هنرمند را خواهد داشرو. در مجموع، درك مفاهیم و اهداف مورد نظر در آثار  

تواند در جهو آشرکارکردن   یر بوده و میپهنری از طریق بررسری نشرانه ها از منظر روانشرناسری آثار مربوطه، امکان

گونه آثار تریید و تکریمی اسرو بر هنرمندان متاهد که بسریاری از اهداف پنهان اثر مؤثر باشرد. عالوه بر آن بررسری این

 کنند.داردهنده و ترثیرگ اری را خلق میآثاری هش
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