پژوهشي تطبيقي پيرامون مؤلفههاي روانشناختي آثار هنرمندان نقاش نيكزاد نجومي
و علي اكبر صادقي (مورد پژوهش 5 :اثر از جدیدترین نمایشگاه هنرمندان)
چكيده
تمايزات منحصر به فرد شخصيتي پردههاي ناپيدا در پس آفرينش آثار هنري خوانده شدهاندد هده بديگمدا ،ردپداي
منشأ آفرينش هر اثر هنري را بايد در اين بُعد پنها ،از فرآيند ظهور هنري جستجو هرد .لذا درونيات هر فرد هد بده
لحاظ جنبه مثبت و ه جنبه منفي بر خلق آثار هنرمندا ،تاثيرگذار است .مسئلهاي هه ميتوا ،اينجدا مردرک هدرد
چگونگي بازتاب مؤلفههاي روانشناختي در آثار نقاشا ،است .در اين بين ميتوا ،از هنرمنددا ،نقاشدي چدو ،نيكدزاد
نجومي و علي اهبر صادقي نام برد هه در دوره حاضر از جريا،هداي هندري رايدب بدا زبدا ،تصدويري سدعي در بيدا،
درونيات روانشناختي خود دارند .در اين پژوهش هه به صورت توصيفي و تحليلي و با به هدارگيري رو

هتابخاندهاي

انجام شده به سبب محدوديت حج مقاله  5نمونه اثر از آثار نقاشي هر هنرمند مدورد پدژوهش قدرار گرفتده اسدت.
رو

نمونهگيري انتخابي و به صورت هيفي به تجزيه و تحليل اطالعات پرداخته شده است .يافتههاي تحقيق حداهي

از اين است هه آثار نيكزاد نجومي و علي اهبر صادقي هه بده ندوعي تواناييهداي ههندي مخاطدب در درك مفداهي و
باورهاي دروني هنرمند را تقويت ميهنند تأويل و تفسديري از مؤلفدههاي روا،شدناختي اسدت هده در آثدار ايدن دو
هنرمند ظهور يافته است .نتايب اين نوشتار تبيين هننده اهميت پرداختن به بحث مؤلفههاي روانشدناختي هنرمنددا،
در بررسي و واهاوي مفاهي هنري در آثار آنا ،مي باشدد خصوصدا آثدار هنرمنددا ،هنرهداي تجسدمي هده نمدودي
ملموسي از بازتاب اين درونيات پنها ،هنرمندا ،است.
اهداف پژوهش:
.1بررسي مؤلفههاي روانشناختي از توانايي ههني مخاطب در تفسير آثار نقاشي علي اهبر صادقي و نيكزاد نجومي.
.2تربيق شيوه تأثيرگذاري آثار نقاشي علي اهبر صادقي و نيكزاد نجومي بر طبق ديدگاه روانشناختي.
سؤاالت پژوهش:
.1با توجه به هاربرد مؤلفههاي روانشناختي در هنر چگونه ميتوا ،آثار نقاشي علي اهبر صدادقي و نيكدزاد نجدومي را
تفسير و تحليل هرد؟
.2هدام يك از مؤلفههاي روانشناختي تأثيرات پر رنگتري در آثار نقاشي علي اهبر صادقي و نيكزاد نجومي دارد؟
واژگان كليدي :مؤلفههاي روا،شناختي نقاشي علياهبر صادقي نيكزاد نجومي.

مقدمه
سرچشمه هنر هما ،سرچشمه روياست و تعريف رويا هه هما ،تحقدق اميدا مدي باشدد در مدورد هندر نيدز صدد
ميهند .اگر هنر از سرچشمه ناخودآگاه دور شود يعني پاي بندد قيدود و محروميتهدا باشدد تصدنعي بدوده و ارز
هنري نخواهد داشت .هنرمند بايد اثر خود را با واقعيت عال خارج منربق نمايد .پيش از هر چيز خواستههاي دروندي
و اقتضاي زما ،حا و آينده را در نظر گيرد و چيزي بيآفريند هه زندگي مردم در آ ،باشدد .هندر نبايدد منحصدر بده
زما ،خاصي باشد بلكه هلي و درونگر باشد تا بتواند براي هميشه تازگي خدود را حفد هندد .در حقيقدت ادبيدات و
نقاشي ايراني از گذشته با عنصر خيا دره آميخته است به گونهاي هه خيا انگيدزي و رويداپردازي در ادبيدات بده
خودي خود به نقاشي نيز سرايت هرده و در نتيجه تصاوير حاصله از اين تاأثيرپذيري توام با فضايي ماورايي بوده است
هه اين پيشينه تاريخي بر ههن تمامي هنرمندا ،تأثيرگذار بوده و سبب شده تا بسياري از هنرمندا ،دريچه تصدويري
انعكاس اين ههنيات و درونيات باشند .در اين بين يكي از عوامل جاودانه ماند ،اثر هنري هنرمندد ارتبداذ ههندي و
خوانش درونيات مخاطب خود در هر زما ،و مكا ،است هه منجر به شناخت ههني روحيات مخاطب مدي شدود .ايدن
برقراري ارتباذ خاص هنرمند با جامعه و محيط پيرامو ،خود الزمه شناخت مؤلفدههداي تأثيرگدذار روانشدناختي بدر
مخاطب است .لذا پرداختن به اين مؤلفهها از ضروريات خلق آثار هنري در پس ههنيت هنرمند ميباشد .بندابراين از
آ ،جا هه جامعه بستر تأثيرگذاري براي رشد هنرمند ميباشد جامعهاي هه خواها ،هنر هنرمندد باشدد در موفقيدت
هاري او نقش مهمي برعهده دارد .هنر مانند ساير دستاوردهاي انساني توجه روانشناسدا ،را از آغداز شدكلگيري ايدن
عل به خود جلب هرده اما در چند دهه اخير هنر و مسائل مربوذ به آ ،بيشتر از گذشته مورد بررسي و پژوهشهاي
روانشناختي و جامعه شناسي قرار گرفته است و دليل آ ،ارتباذ هنر با حاالت روحي هنرمند و مسايل روز سياسدي و
همچنين هويت فرهنگي و خرده فرهنگهاي گوناگوني است هه جوامع امروزي را شكل ميدهندد .لدذا روانشدناختي
هنر پهناي وسيعي در دنياي پژوهش دارد و ارتباذ تنگداتنگي بدا مردمشناسدي سياسدت جامعده شناسدي و سدبك
پردازي دارد.
درخصوص پيشينه پژوهش بايد گفت تاهنو ،اثر مستقلي با اين عنوا ،به رشته تحرير در نيامده اسدت .بدا ايدن حدا
آثاري به بحث روانشناسي در آثار هنري پرداختهاند .از جمله اين پژوهشهدا مديتدوا ،بده هتداب الفبدا توسدط ندادر
ابراهيمي ( )1371اشاره هرد هه تحليل فلسفي  5٠طرک از علياهبر صادقي د نقا

مي باشد .همچنين چندد مقالده

ايي هه نشريه تنديس به نيكزاد نجومي پرداخته اسدت و پايا،نامده هداي لرفدي ( )1395بدا عندوا« ،نشدانه  -معندا
شناسي تصويري در منتخب آثار هنرمندا ،معاصر نورالدين زرين هلك فرشيد مثقالي و علي اهبر صدادقي» و ترهدي
هرچگاني ( )1396با عنوا « ،بررسي تربيقي انيميشن ايراني با نگارگري با رويكرد بينش تصويري (با مرالعه موردي
آثدار علياهبددر صدادقي)» و همچنددين اقبدا شددكوهي ( )1396بددا عندوا« ،تجزيدده و تحليدل گرايشهدداي مختلددف
سوررئاليستي در چهره نگاري معاصر ايرا ،مرالعات موردي آيدين آغداشلو علدي اهبدر صدادقي قاسد حداجي زاده
حسينعلي هابحي رعنا فرنود آفرين ساجدي نزار موسوي نيا گلنار طبيب زاده» را نام برد .لدذا در راسدتاي پيشدينه
اين پژوهش در اين تحقيق به پنب مورد برتر از آثار نيكزاد نجومي و علي اهبر صادقي اشاره شده است هه در ابتدداي

اين مبحث با اهعا ،نكاتي چند از تجربه و زندگي هنري دو هنرمند معاصر علي اهبر صادقي و نيكزاد نجومي به آ-،
ها اشاره شده است .در ادامه با رجوع به آثار نقاشيهاي دورا ،معاصر مبحث تأثرات مقوله روانشناختي بر بن مايده-
هاي آثار نقاشي اين دو هنرمند پرداخته شده است .در اين نوشتار هه با رو
اطالعات با استفاده از شيوه هتابخانهاي و رو

توصديفي -تحليلدي و شديوه گدردآوري

نمونهگيري انتخابي و به صورت هيفي بده تجزيده و تحليدل پرداختده

شده است در گسترهاي وسيعتر به بن مايههاي شكلگيري بينش شخصدي نيكدزاد نجدومي و علدي اهبدر صدادقي و
جايگاهي هه در حا حاضر در آ ،قرار گرفتهاند از منظر مخاطب تحليل و بررسي شده و پرده حايلي هه ميانه نگداه
بيواسره مخاطبا ،و بيا ،منحصر به فرد آثار را هدر و در بعضي موارد محو ساخته است هنار زده اجدازه داده شدده
تا آثار با عبور از اين هاله شهرت و تكثر پرداختهاي تحليلي تفسيري و نقادانه بار ديگر از منظدر روانشدناختي آثدار
درخشش يافته و نقصها و بدعتهاي پنها ،پشت اين معماهاي متكثر را آشكار سازد .همچنين از آنجا هه تحليدل و
بررسي مؤلفههاي روانشناختي هنرمند در نقاشي مرتبط با مباحث روانشناسي اجتماعي سياسي اعتقادي و سدبك-
پردازي مي باشد لذا در ادامه اين نوشتار به بررسي و تحليل اين هارهردهداي روانشداختي در ارتبداذ بدا روانشناسدي
رنگ سياست اسروره سبك پردازي پرداخته است .در نهايت به بررسي تربيقي پيرامدو ،مولفدههاي روانشدناختي
آثار هنرمندا ،نقا

نيكزاد نجومي و علي اهبر صادقي در  5اثر از جديدترين نمايشگاه ايدن هنرمنددا ،تحليدل شدده

است.
نتيجهگيري
بدو ،شك عوامل گوناگوني باعث شكلگيري فرآيند گفتماني بين هنرمند و مخاطب ميشود و يكي از مه تدرين آ-،
ها را ميتوا ،در پس نشانههاي روانشناختي اثر هنري جستجو هرد در اين مقاله تجزيه و تحليل آثار هندري منتخدب
از طريق شناخت و دريافت نشانههاي تصويري و روابط ساير عناصر موجود در اثر از ديدگاه روانشناس صورت گرفتده
جهت دستيابي به مفاهي عميقتر و پنها ،در اليههاي مختلف پرداخته تدا مفداهي و مقولدههداي بنيدادي و ارزشدي
انتزاعي در گذر از ژرف ساخت به روساخت محل اشكا عيني و معين آشكار شده موجب ظاهرشد ،نشانه معناهدا و
وجوه روانشناسانه اثر شده و گفتماني تعاملگرا و معندادار را باعدث گرديدده و موضدوع و مفداهي اثدر هندري شدكلي
گسترده و فراگير و عمومي پيدا هرده است .با توجه به زمينهها و بافتارهاي فرهنگي و اجتماعي آثار در صورت توجده
و دقت به ارتباذ الما،هاي مرتبط با روانشناسي آثار در اليههاي مختلف به جدز ثمدرات مسدتقي هده از جنبدههداي
گوناگو ،زيباييشناسي و توليد خالقانه هنرمند دارد بهطور غيرمستقي پيوسدتگيهداي سداحت هندر را بدا تحدوالت
جامعه مسائل فرهنگي اجتماعي و سياسي آشكار ميسازد .در واقع شناخت مفداهي اثدر هندري از طريدق شدناخت
ارتباذ نشانهها در اليههاي مختلف فارغ از هر نوع بيا ،ميتواند راهگشا باشد و زمينه دست يافتن به ارتباذ بهتدر بدا
داللتهاي معنايي اثر و روانكاوي هنرمند را فراه آورد .از آنجا هه آثار هندري متشدكل از نشدانههدا و روابدط عناصدر
مختلف تصويري هستند ميتوا ،گفت يكي از مناسبترين راهكارهاي تجزيه و تحليل آثار هنري جهت دسدتيابي بده
حقيقت و مفاهي عميقتر به هارگيري رو هاي نشانهشناسي و با رويكرد روانشاسي آثار است هه براسداس آ ،مدي-

توا ،به رمزگشايي و روانكاوي ههن هنرمند در اليههاي مختلف پرداخت و به درك مفاهي و معناهاي پنها ،و آشكار
اثار پي برد .آثار سورئا صادقي به دليل ساختار خاص خود با فرمها و فضا سازي و ويژگي خاص شكلهدا و از سدوي
ديگر سبك پاپ آرت نيكزاد به نوعي واهنشي برابر اهسپرسيونيس انتزاعدي و باورهداي دادائيسدتي بدود هده قابليدت
بسياري براي بيا ،ديدگاه روانشناختي هنرمند را خواهد داشت .در مجموع درك مفاهي و اهداف مورد نظدر در آثدار
هنري از طريق بررسي نشانهها از منظر روانشناسي آثار مربوطه امكا،پذير بدوده و مديتواندد در جهدت آشدكارهرد،
بسياري از اهداف پنها ،اثر مؤثر باشد .عالوه بر آ ،بررسي اينگونه آثار تأييد و تكريمي است بر هنرمندا ،متعهد هده
آثاري هشداردهنده و تأثيرگذاري را خلق ميهنند.
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ساجدي فرزانه و ديگرا " .)1395( .،چش انداز آتي روانشناسي مثبت گرا در روانشناسي امدروز در زميندهي روابدط
بين فردي(روانشناسي اجتماعي)" ،مرالعات روانشناسي و تربيتي شماره  2صص .113-125
صفورا محمدعلي" .)1386( .قصهها و افسانههاي ايراني در انيميشن ايرا "،ماهنامه تخصصي اطالع رسداني و نقدد و
بررسي هتاب شماره  1٠3صص .95-1٠4
گوگ ويتز گرهارد .)1365( .طراحي بيا ،خويشتن .تهرا :،برگ.
صحافزاده عليرضا .)1389( .هنر هويت و سياست بازنمايي .تهرا :،بيدگل.
عناصري جابر .)138٠( .مردم شناسي و روا ،شناسي هنري .تهرا :،رشد.
علياهبرزاده مهدي" .)137٠( .روا،شناسي رنگها" .مجله تربيت شماره  62صصص .18-21
قادرنژاد حماميا ،مهدي" .)1396( .بازنمايي سياست در نقاشي" .نشريه تنديس شماره  362صص .22-23
لرفي فرزانه« .)1395( .نشانه  -معناشناسي تصويري در منتخب آثار هنرمندا ،معاصر نورالدين زرين هلك فرشديد
مثقالي و علي اهبر صادقي» .پايا ،نامه هارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهرا ،مرهزي  -دانشدكده هندر و
معماري.

لوسياسدميت ادوارد .)138٠( .مفدداهي و رويكردهددا در آخدرين جنبشهدداي هنددري قدر ،بيسددت ترجمدده عليرضددا
سميعآهر تهرا :،چاپ و نشر نظر.
لوشر ماهس .)1384( .روانشناسي رنگها .ترجمه ويدا ابيزاده تهرا :،درسا.
ماري ژا،لي و ديگرا .)1354( .،از امپرسيونيس تا هنر آبستره .ترجمه رويين پاهباز و ديگرا ،تهرا :،رز.
مدر جرج .)1398( .روانشناسي هنرهاي تجسمي :چش مغز و هنر .ترجمه مهرخ غفاري مهر تهرا :،انتشارات شدهر
هنر.
مؤمني ناصر" .)1382( .نگاهي فلسفي به زيباييشناسي و هنر" .خردنامه صدرا شماره  33صص .29-35
ويگوتسكي لوسمنوويچ .)1392( .روا،شناسي هنر .ترجمه بهروز عزبدفتري تهرا :،دانشگاه تبريز.
نجل رحي عبدالرحمن " .)1374( .تاريخ روانشناسي و روانشناسي تاريخي" .گفتگو شماره  8صص .121-127
نجوميا ،اميرعلي .)1394( .نشانه در آستانه .تهرا :،فرهنگ نشر نو.
واع نيا پانتهآ" .)1382( .نقش اسروره در انيميشن" .هتاب ماه هنر شماره  59و  6٠صص .64-66
هاالس جا .)1393( .،استادا ،پويانمايي .ترجمه پريسا هاشانيا ،سلما محسني اردهدالي فرنداز خوشدبخت تهدرا:،
انديشه.

