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چکیده
بررسی عواملی که در بروز و بسط قوای خالقه مؤثر واقع می شوند، خلق آثار بدیع و ماندگار هنری را با تکیه بر روش ها و ایده های 
نوین سازمان دهی می نمایند. عنصر خالقیت، در نهاد افرادی که دارای شرایطی معمول و معقول می باشند قابلیت شکل گیری و پردازش 
است. خالقیت در انسان ها فرایندی اکتسابی و امری بالقوه است. بررسی های روان شناختی بر این گفتار صحه می گذارند که جهت تقویت 
قوای خالقه، کسب آگاهی و مهارت از طریق آموزش و همچنین به دست آوردن تجربه جهت تحقق این امر، اصلی الزم است. داشتن 
مؤلفه هایی چون ذوق، انگیزه، استعداد، تجربه، هوش و حافظه ی تصویری برای تمامی افراد ی که در حوزه های هنری فعالیت می کنند 
اگر چه الزم است، اما کافی نیست. در این بین وجود این عنصر در آثار هنرمندان تصویرگر بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا خروجی یک 
اثر تصویرسازانه به عنوان یک راوی بصری با طیف وسیعی از مخاطبین در سنین مختلف و ویژ گی های گوناگون در ارتباط خواهد بود. 
این ارتباط اگر با رویکردی مطالعه شده همراه باشد بی شک خاطره ای به یاد ماندنی را برای مخاطبین اثر به همراه خواهد داشت. هدف 
از این پژوهش آمادگی و پرورش ذهن و قوای تخیل برای عالقه مندان به رشته ی تصویرسازی است. مطالعه این پژوهش می تواند به آنان 
کمک کند تا به تصورات و ایده های ذهنی خویش عینیت ببخشند و کاوش های بصری تازه ای را تجربه نمایند. در مطالعه و بررسی این 
پژوهش با استفاده از مستندات کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطالعات و در موارد الزم از منابع اینترنتی بهره گرفته شده است. 
نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که هنرمندان برای بروز ادراکات درونی خویش باید بستری مناسب جهت پرورش قوای خالق و دانش 

ایده پردازی ایجاد نمایند.
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مقدمه
ــی  ــی، فن ــی، سیاس ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــرفت در زمینه ه ــرای پیش ــواره ب ــان ها هم انس
و... بــه بررســی و تحلیــل مســائل، ارائــه ی راهکارهــای ســازنده و شــیوه های مبتکرانــه جهــت 
ــت  ــت. خالقی ــد داش ــاز خواهن ــن تر نی ــده ای روش ــر و آین ــای بهت ــه موقعیت ه ــتیابی ب دس
ــت در  ــی دارد. خالقی ــاِی گوناگون ــواع و صورت ه ــه ان ــده اســت ک ــی و پیش برن ــدی ذهن فرآین
ــردی و  ــت ف ــوب از موقعی ــب و مطل ــتری مناس ــه در بس ــان هایی ک ــه انس ــوه ی هم ــوان بالق ت
ــرورش می باشــد. خالقیــت توانایــی منحصــر  ــل شــکل گیری و پ ــد، قاب اجتماعــی حضــور دارن
بــه فــرِد انســان اســت و نقــش انــکار ناپذیــری در رونــد ارتقــای دانــش زیبایی شناســی بصــری 
ــن  ــب ترین و تأثیرگذارتری ــه مناس ــت یافتن ب ــرای دس ــر ب ــدان تصویرگ ــد. هنرمن ــا می نمای ایف
شــیوه های بیــان بصــری، بایــد موقعیت هــای تــازه ای را در فراســوی ذهــن و تخیــالت خویــش 
جســتجو نمایــد. کســب مهارت هــای الزم و ضــروری در بــروز و پــردازش نیــروی خالقــه بســیار 
ــق  ــتمر محق ــداوم و مس ــورت م ــه ص ــت ب ــن و ممارس ــا تمری ــا ب ــن مهارت ه ــت. ای ــر اس مؤث

می گردنــد.
رشــته ی تصویرســازی بــه دلیــل ویژگی هــای ارتباطــی خــود بــا طیــف وســیعی از 
ــو و  ــای ن ــت حضــور ایده ه ــد. اهمی ــک رســانه ی بصــری عمــل می کن ــن همچــون ی مخاطبی
اعمــال خالقیــت در ایــن حــوزه از ایــن جهــت قابــل تأمــل اســت کــه هنرمنــدان بــرای القــای 
هرچــه مؤثرتــِر منظــور خویــش بــه مخاطبیــن، همــواره تــالش می کننــد مفاهیــم مبتکرانــه و 
بدیــع درآثارشــان متبلــور شــود. مقالــه حاضــر بــه دنبــال پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اهتمــام 
ــرورش  ــه را در وجــود خــود پ ــوای خالق ــد ق ــه می توانن ــدان تصویرگــر چگون مــی ورزد: هنرمن

دهنــد و جهــت برقــراری یــک ارتبــاط موفــق بــا مخاطبیــن آثــار خــود از آن بهــره گیرنــد؟

ضرورت موضوع
بدیهــی اســت کــه اشــراف کامــل بــر تمامــی مهارت هــای تکنیکــی بــه تنهایــی در خلــق و 
آفرینــِشِ یــک تصویــر خالقــه و مانــدگار کافــی نیســت. آن چــه یــک اثــر تصویــری را مانــدگار 
ــرد و  ــای می گی ــی عناصــر ج ــاِی درون ــه در الیه ه ــری اســت ک ــد و تفک ــده جدی ــد، ای می کن
ــرای  ــه ایجــاد تصویــری ســازمان یافته منجــر می گــردد. ب ــا ترکیبــی منســجم و یکپارچــه، ب ب
ــاخص  ــدان ش ــار هنرمن ــا آث ــنایی ب ــای الزم و آش ــب آگاهی ه ــم کس ــن مه ــه ای ــتیابی ب دس
ــرای  ــان را ب ــران، آن ــی تصویرگ ــت صورذهن ــد. تقوی ــیار ثمربخــش می باش ــن عرصــه بس در ای

ــد. ــاری می نمای ــع ی ــه و بدی ــای خالق ــه ایده ه ــتیابی ب دس

پیشینه ی تحقیق
خالقیــت بــه دلیــل ایجــاد ظرفیت هــای متعــدد در تمامــی ارکان جامعــه همــواره مشــمول 
ــوزش  ــای آم ــی کارگاه ه ــازی برپای ــوزه تصویرس ــت. در ح ــوده اس ــترده ب ــی های گس بررس
خالقیــت تصویــری بــه صــورت عملــی توســط اســاتید ایــن حــوزه همــواره صــورت می پذیــرد. 
امــا توجــه بــه منابــع تئــوری جهــت مطالعــه عالقــه منــدان نیــز جــای تأمــل و توجــه بیشــتری 
دارد. امــروزه جایــگاه ارتبــاط تصویــری در جوامــع بســیار بــارز شــده اســت، بنابرایــن بازشناســی 
و پرداختــن بــه اســتعدادها و توانایی هــای موجــود در رشــته ی تصویرســازی و بررســی منابــع 

مختلــف جهــت مطالعــه عنصــر خالقیــت حائــز اهمیــت اســت.
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تعریف خالقیت
انســان بــه عنــوان اَشــرف مخلوقــات از موهبتــی منحصــر بــه فــرد و شــگرف بــه نــام قــوه ی 
ــی  ــز و الیتناه ــران، اعجــاب برانگی ــان بی ک ــن جه ــی ای ــد اســت. تالق ــل بهره من ــر و تخی تفک
بــا اســتعدادهاِی ذهنــی بشــر، اتفاقــات و جلوه هــای شــگرفی را رقــم زده اســت. اتفاقاتــی کــه 
بــه بــروز ایــده، ســازندگی و آفرینندگــی منجــر گردیــده. ایــن ویژگــی همــان خالقیــت1 اســت 
کــه زندگــی بشــر را جهــت دار گردانیــده اســت. در خصــوص بــا خالقیــت محققــان مطالعــات 
گســترده ای را انجــام داده انــد. ایــن خصوصیــت انســانی دامنــه ی گســترده ای دارد و در تمامــی 
ــت،  ــات، مدیری ــرورش، الهی ــوزش و پ ــی، آم ــه شناس ــی، جامع ــه روان شناس ــته ها از جمل رش

زبــان شناســی، فلســفه، فنــاوری، مطالعــات بازرگانــی، اقتصــاد و هنــر، جــای می گیــرد. 
ــق  ــد و تواف ــورد تأیی ــه م ــت ک ــتی خالقی ــاب چیس ــی در ب ــف جامع ــال تعری ــن ح ــا ای ب
اکثریــِت صاحــب نظــران باشــد، ارائــه نگردیــده اســت. دکتــر اســتیفن. پــي رابینــز2 نویســنده ی 
ــای  ــه معن ــت ب ــد: »خالقی ــف می نمای ــه تعری ــن گون ــت را ای ــازمانی، خالقی ــار س ــاب رفت کت
ــا ایجــاد پیوســتگی غیــر معمــول  ــرد ی ــه ف توانایــی ترکیــب ایده هــا در یــک روش منحصــر ب
ــه  ــن رابط ــود و تامســون3 در ای ــک لئ ــن م ــا اســت«)رابینز،1991: 2۴۵(. همچنی ــن ایده ه بی
بــا تفکیــک تعریــف واژه خالقیــت از واژه نــوآوری می نویســند کــه خالقیــت عبــارت اســت از: 
ــز  ــک چی ــاختن ی ــد و س ــوط بوده ان ــاًل نامرب ــه قب ــوادی ک ــا م ــات ی ــا، اطالع ــب ایده ه »ترکی
ــد  ــت از: »فرآین ــارت اس ــوآوری عب ــون،13۸۸: 1۰و 9(. و واژه ن ــود و تامس ــک لئ ــد« )م جدی
ــون،13۸۸: 1۰و 9(.  ــود و تامس ــک لئ ــی۴« )م ــت  عمل ــد در واقعی ــای جدی ــتفاده از ایده ه اس

تفکر خالق
بــروز خالقیــت و توانایــی ایده پــردازی در بســتر تصــوری خــالق و پویــا محقــق می گــردد. 
تفکــر خــالق بنیــاد تولــد ایــده ی نویــن در ذهــن هنرمنــدان تصویرگــر خواهــد بــود. گیلفــورد۵ 
ــی(  ــرا )منطق ــر هم گ ــورد تفک ــه دو م ــر را ب ــواع تفک ــی، ان ــرداز آمریکای روان شــناس و نظریه پ
ــه  ــد ک ــح می ده ــن توضی ــش را چنی ــد. وی دیدگاه ــیم می نمای ــالق( تقس ــرا )خ ــر واگ و تفک

ــردد: ــورد دســته بندی می گ ــار م ــه چه ــر خــالق ب تفک
1- اصالت به معنی توانایی در ارائه ی پاسخ های منحصر به فرد

2- سیالی به معنی تولید ایده های متعدد در جهت ارتقاء کیفیت
3- انعطاف پذیر بودن فکر با رویکرد به توانایی ایجاد ایده ها و راه کارهای مختلف
۴- بسط به معنی توانایی افزودن جزئیات به ایده های مد نظر )حسینی، 13۸۵(.

دکتــر الکــس اس. اســبورن۶ از محققــان و پیشــگامان فنــون پــرورش خالقیــت و ایده یابــی، 
ــد. در  ــه می نمای ــف خالص ــیوه ی مختل ــار ش ــرز کار در چه ــر ط ــری را از نظ ــای فک توانایی ه
یــک مقایســه تطبیقــی می تــوان گزینه هــای ذیــل را در کنش هــای ذهنــی یــک تصویرگــر از 
ــه  ــای اولی ــی و شــکل گیری ایده ه ــای ذهن ــن جرقه ه ــا ایجــاد اولی ــن ت ــه مت لحظــه ی مطالع

تعریــف نمــود :
»1- جذب؛ توانایي مشاهده و به کار بردن توجه

2- ضبط؛ توانایي حفظ کردن و بخاطر آوردن
3- استدالل؛ توانایي تجزیه و تحلیل و قضاوت

۴- خالقیت؛ توانایي تجسم، پیش بیني و ایجاد ایده ها«)اسبورن، 13۸2: 9(.
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ــر  ــرِیِ تصــور و تفک ــه کارگی ــارِت ب ــی و مه ــد توانای ــدان بای ــری، هنرمن ــته های هن در رش
خــالق۷ را کســب نماینــد؛ زیــرا تصــورات خــالق منجــر بــه تشــکیل تفکــرات خــالق می گردنــد. 
تصویرهــای ذهنــی جهــت دار، قابــل انعطــاف و بــه دور از توهمــات آزار دهنــده، ذهــن هنرمنــد 
ــه  را آمــاده ی ســیر و ســلوک می نماینــد. ذهــن و تفکــری کــه جســتجوگر، پرتــالش و باتجرب
ــی،  ــتعداِد درون ــاً اس ــا صرف ــه ب ــازه، در مقایس ــو و ت ــای ن ــق ایده ه ــیدن و تحق ــد در رس باش
ــاف و  ــزان انعط ــخص کننده می ــالق مش ــر خ ــای تفک ــرد. »مهارته ــد ک ــل خواه ــر عم موفق ت

ــه مســائل هســتند« )انابایــل،13۷9(. قــدرت ابتــکار افــراد در رویکــرد نســبت ب
ــم  ــا در عال ــی فرصــت داد ت ــه تصــورات ذهن ــد ب ــری خــالق بای ــه تفک ــتیابی ب ــرای دس ب
ــد، ســفر  ــه نمای ــد همــواره تجرب ــات خویــش ســیر کننــد. ذهــن تصویرگــر بای ــی و منوی درون
کنــد و خــود را در موقعیت هــای گوناگــون قــرار دهــد. تصویرگــر قبــل از ایــن ســفر هــر چقــدر 
ــری حاصــل خواهــد کــرد. بدیــن معنــی کــه اگــر تصویرگــر  ــر باشــد نتایــج مفیدت کــه آگاه ت
ــر تصویرســازی  ــی بشناســد )منظــور مخاطبیــن اث ــه خوب ــن ســفر هم ســفران خــود را ب در ای
ــا  ــتان ی ــت داس ــور موقعی ــد )منظ ــفر می کن ــه آن س ــه ب ــی ک ــن از مکان ــتند( و همچنی هس
موضــوع اســت( بــه خوبــی آگاه باشــد، خروجــی اثــر تصویــری موفق تــر خواهــد بــود. مهــارت 
ــک  ــکل گیری ی ــد در ش ــی می توان ــه از ادراکات درون ــورات برگرفت ــم و تص ــر در تجس تصویرگ
تصویرســازی موفــق مؤثــر واقــع گــردد. داشــتن روحیــه ی خودانگیزشــی، بــاور بــه توانایی هــای 
خویــش و پذیرفتــن ایــن موضــوع کــه بــرای دســت یافتــن بــه ایده هــای خــالق لزومــاً نیــازی 
ــه ی  ــران را وارد مرحل ــد تصویرگ ــت، می توان ــر نیس ــل و برت ــی بالفع ــک توانای ــتن ی ــه داش ب
ــی از  ــر تجســم متفاوت ــر1« تصویرگ ــد. در »تصوی ــوای ذهنیشــان نمای ــرورش ق ــدی در پ جدی
ــن  ــان از ذه ــه نش ــت؛ ک ــوده اس ــه نم ــا و کادر ارائ ــتانیش در فض ــخصیت های داس ــات ش ثب

ــه پــرورش قــوای تجســم و تفکــر دارد. خــالق تصویرگــر در رویکــرد ب

عوامل مهم در تحقق یک اثر خالقه
ویژگی شخصی:

ویژگی های شخصی افراد خالق از دیدگاه استرنبرگ به هفت مورد تقسیم بندی می شوند:
»1-عالقه به ریسک نمودن دارند.

ــالش  ــن ت ــای ناممک ــام کاره ــرای انج ــد و ب ــول نمی کنن ــع را قب ــا و موان 2- محدودیت ه
می نماینــد. 

3- به فعالیت های هنری و موزیک عالقه دارند. 
۴- دارای توانایــی بهره بــرداری از امکانــات محیــط پیرامــون خویــش بــرای ســاختن چیــز 

تــازه و منحصــر بــه فــرد هســتند. 
۵- سواالت و فرضیات زیادی راجع به نرمهای اجتماعی دارند. 

۶- افراد کنجکاوی هستند. 
۷- آمادگی طرد شدن و عدم تأیید از طرف دیگران را دارند« )حسینی، 13۸۸: ۸2(. 

از عوامــل بســیار مهــم در تحقــق و ایجــاد یــک اثــر خالقــه، وجــود انگیــزه و عالقــه اســت. 
انگیــزه می توانــد درونــی و یــا بیرونــی باشــد. انگیــزه ی درونــی عبــارت اســت از رغبــت و میــل 
ــد. در  ــم نمای ــات انبســاط خاطــر وی را فراه ــرد باشــد و موجب ــه ف ــورد عالق ــه م ــه کاری ک ب
مقابــل انگیــزه ی بیرونــی عالیــق فــرد بــرای دســتیابی بــه مــواردی اســت کــه ماهیتــی غیــر 
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ــا شــوق حضــور در جشــنواره های هنــری و  ــرای ترقــی و ی ــد؛ همچــون انگیــزه ب ــی دارن درون
ــران  ــا تصویرگ ــد همــواره ب ــه بای ــی اســت ک ــه ی پراهمیت ــزه مؤلف ــرزی. انگی مســابقات برون م
همــراه باشــد. تــداوم یــک ذهــن خــالق و جوشــش مــداوم ایده هــای بدیــع، منــوط بــه داشــتن 
ــه  ــس۸ س ــال تورن ــی. پ ــر ئ ــوص دکت ــن خص ــت. در ای ــی اس ــزه ی درون ــژه انگی ــزه، به وی انگی
ــد  ــالق مفی ــار خ ــرورش رفت ــی و پ ــزه را در درک، پیش بین ــارت و انگی ــی، مه ــِل توانای عام
می دانــد. »کســی کــه دارای ســطح باالیــی از توانایی هــا و مهارت هــای خالقیــت اســت 
ممکــن اســت دســتاورد های خالقــی از خــود نشــان دهــد، اگــر انگیزش هــای خالقیــت در وی 
ــه همــان ترتیــب شــخصی کــه دارای توانایی هــا و انگیزش هــای خالقیــت  برانگیختــه شــود. ب
ــل شــود«  ــه دســتاوردهای خــالق نائ ــا کســب مهارت هــای الزم خالقیــت ب ــد ب اســت می توان

ــس،13۸۷: 2۸(. )تورن

اوضاع محیطی
ــردد.  ــف می گ ــراد تعری ــق شــخصیتی اف ــا و عالی ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــوب ب ــط مطل محی
»آمابیــل9، دانشــمندی کــه بــا 12۰ دانشــمند مصاحبــه کــرده اســت، عوامــل محیطــی را کــه 
ــی،  ــت کاف ــی، وق ــع کاف ــد: آزادی، مناب ــوارد می دان ــن م ــت می شــود شــامل ای موجــب خالقی
جــو مناســب، و طــرح تحقیــق مناســب« )کریمیــان،13۸3(. محیــط خــالق یعنــی بســتری امن 
ــر واقــع می گــردد. محیــط و اوضــاع و احــوال مســاعد،  ــر توانایــی و انگیــزش افــراد مؤث کــه ب
ذهــن هنرمنــد را بــرای دســتیابی و تبییــن ایده هــا و دریافت هــای تــازه آمــاده و تــراز خالقیــت 
آنــان را بهبــود می بخشــد. هنرمنــد بایــد روحیــه ی مناســب، انگیــزه پیشــرفت و محیطــی دور 
از تنــش را بــرای خــود فراهــم نمایــد. محیــط ســرکوب گر، مانــع از قرار گیــری ذهــن هنرمنــد 
ــد، تعامــل تصویرگــران  ــرژی مثبــت و امی در مســیر خالقیــت می گــردد. محیط هــای دارای ان

ــرار می دهــد. ــی ق را در ســطح مطلوب

داشتن توانایی و مهارت
 عامــل شــناخت، دانــش و توانایــی ذاتــی پیرامــون حرفــه ی انتخابــی از عوامــل بســیار مهــم 
ــته ی  ــون رش ــروری، پیرام ــای ض ــب مهارت ه ــت و کس ــنایی، دریاف ــا آش ــود. ب ــداد می ش قلم
ــری  ــرد. تصویرگ ــرار می گی ــداف ق ــیر اه ــف و در مس ــی تعری ــی ذهن ــازی خط مش تصویرس
کــه بــه دنبــال کســب مهــارت خالقــه در ایــن حــوزه ی هنــری اســت، بایــد در ابتــدا آشــنایی 
ــد. در  ــته باش ــی داش ــازی را آگاه ــته ی تصویرس ــه رش ــات اولی ــی از ملزوم ــناخت کاف و ش
ــری،  ــر بص ــش عناص ــارِت درک و گزین ــی و مه ــت آوردن توانای ــالق، به دس ــازی خ تصویرس
ــی  ــناخت مبان ــع ش ــر، در واق ــار یک دیگ ــر در کن ــن عناص ــواری ای ــینی و هم ج ــر هم نش تأثی
تصویرســازی، ملــزوم و اساســی اســت. بدیــن معنــا کــه تصویرگــر بایــد بتوانــد متــون نوشــتاری 
را بــا اســتفاده از قــوای ذهنــی، تخیــالت و تصــورات خــود بــه عناصــر تجســمی تبدیــل نمایــد. 
مطالعــه منابــع مرتبــط بــا متــن نوشــتاری بــه معنــی آگاهــی تصویرگــر، شــناخت فرهنگــی و 
ــگاره داســتان، همگــی ســبب می شــوند  جهان بینــی نویســنده و دریافــت جوهــره و منظــور ن
ــه  ــده نتیج ــوان دریافت کنن ــه عن ــب ب ــد. مخاط ــترش یابن ــش گس ــورات ذهنی ــه تص ــا دامن ت
تعامــل دو عنصــر متــن و تصویــر بایــد کامــاًل مــورد موشــکافی شــخصیتی قــرار گیــرد. بــرای 
ــینه ی  ــی و پیش ــا فرهنگ ــت؟ باوره ــاله اس ــد س ــر چن ــده اث ــنی دریافت کنن ــروه س ــال گ مث
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ــت  ــوده اســت؟ مذهــب اکثری ــه ب ــر روی آن هــا چگون ــرات اجتماعــی معاصــر ب زندگــی و تأثی
آن هــا چیســت؟ رنگ هــای تیــره و یــا روشــن در منطقــه آن هــا چــه نمودهایــی دارنــد؟ رعایــت 
ــز اهمیــت اســت. تصویرگــر  ــه یــک نتیجــه موفــق بســیار حائ ایــن مــوارد جهــت دســتیابی ب
پــس از شــناخت و آگاهــی از ایــن مــوارد می توانــد جهــت جــذب ایــن مخاطبیــن گام بــردارد 
و راهــی جدیــد را بــرای ارائــه مفاهیــم مــورد نظــرش از طــرق گوناگــون، همچــون بهره گیــری 

از یــک شــگرد مناســب برگزینــد. 

دریافت و پرورش ایده ها در تصویرسازی 
ــروج از  ــد. خ ــروز می یابن ــن ب ــت مت ــا رؤی ــی، ب ــای ذهن ــن محرک ه ــازی اولی در تصویرس
چهارچوب هــای منفعل کننــده بــا اســتفاده از تخیــالت ذهنــِی تصویرگــر، می توانــد در پــردازش 
یــک تصویرســازی خالقانــه و پرمایــه مؤثــر واقــع گــردد. کاوشــگری و درگیــری تصویرگــر بــا 
موضــوع، ایده هــای اولیــه را می ســازد؛ بدیــن معنــا کــه متــن و کلمــات داســتان در تصویرگــر 
ــوای  ــری ق ــه کارگی ــد. ب ــر می گردن ــی تصویرگ ــرات ذهن ــه ی تفک ــد و دغدغ ــه می دوانن ریش
تجســم بــرای تعمــق و فــرو رفتــن در بطــن داســتان می توانــد باعــث ایجــاد تصــورات و فضــای 
ذهنــی ســیال در تصویرگــر گــردد. در ایــن صــورت خروجــی تخیــالت و ایده هــای بدیــع بــه 

گونــه ای تصاعــدی فزآینــده خواهــد گردیــد.
در حــوزه فعالیــت ایــن رشــته، مبحــث طــرح سفارشــی بســیار حائــز اهمیــت اســت )البتــه 
گاهــی تصویرگــر خــود مؤلــف متــون می باشــد(. متــن و یــا موضــوع پــس از آن کــه بــر اســاس 
ــد،  ــی، پذیرفتــه گردی معیارهــای شــخصیتی تصویرگــر، چــه از لحــاظ فرهنگــی و چــه عقیدت
ــه کارگیــری مناســبترین ایــده ی بصــری آغــاز می گــردد. اگــر  جســتجو در جهــت یافتــن و ب
موضــوع را بــه عنــوان یــک مســأله تعریــف کنیــم، بایــد تمامــی وجــوه آن را بررســی و ســپس 
ــد  ــته ی محم ــی نوش ــرای ایده یاب ــی ب ــل آب ــتورالعمل های فی ــاب دس ــم. در کت ــی نمایی ارزیاب
ــات  ــاس موضوع ــر اس ــری ب ــانه1۰ های بص ــتفاده از نش ــری و اس ــه کارگی ــد، ب ــین نیرومن حس
ســفارش داده شــده یــا دلخــواه مطــرح می گــردد؛ یعنــی هنرمنــد می توانــد کدهــای 
ــرش اعمــال کنــد. همچنیــن در ایــن کتــاب  تصویرهــای موجــود در متــن را دریافــت و در اث
ــد،  ــد اســتوار می دان ــر ســه فرآین ــی کــه نویســنده آن را ب حضــور نشــانه ها در اســاس ایده یاب
توضیــح داده می شــود: »1- حداکثــر بســط و گســترش یــک نشــانه مبتنــی بــر قانــون تداعــی 
ــر  ــال حداکث ــد. 2- اعم ــد می انجام ــای جدی ــانه ها و متن ه ــوه نش ــاد انب ــه ایج ــه ب آزاد11 ک
تغییــرات در یــک نشــانه کــه بــه نشــانه های جدیــد منتهــی می شــود. 3- ایجــاد ارتبــاط بیــن 
ــانه ها،  ــتجوی نش ــد، 1391: 1۷(. جس ــده« )نیرومن ــد ش ــای تولی ــا و متن ه ــانه ه ــی نش تمام
گــردآوری داده هــای مکتــوب و تصویــری و در کل اطالعــات مربــوط بــه موضــوع12، داشــته های 
ــت های  ــد. برداش ــود می بخش ــش را بهب ــری تخیالت ــر و انعطاف پذی ــر را غنی ت ــی تصویرگ ذهن
ذهنــی در نتیجــه ی دو عامــل نقــش می بنــدد؛ یکــی داشــته های ضمیــر خــودآگاه، و دیگــری 
ــی  ــل عامل ــته اند. تخی ــش بس ــا نق ــودآگاه م ــر ناخ ــه در ضمی ــانه هایی ک ــا، نش ــا، الگوه کده
اســت کــه همــواره از صورت هــا، داده هــا و ادراکات ذهنــی مــا نشــأت می گیــرد. تخیــِل پویــا 
ــد و  ــرار می ده ــر ق ــوار یکدیگ ــت ها را در ج ــت ها و نیس ــا هس ــی م ــم ذهن ــالق در عال و خ
ــری  ــت ادراکات تصوی ــن موقعی ــد. در ای ــق می نمای ــه خل ــازمان یافت ــع و س ــو، بدی ــی ن ترکیب
ــه کمــک تصویرگــر آمــده و ایده هــای خــام و شــکل نگرفتــه را پرداخــت نمــوده و پــرورش  ب
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تصویر1: تصویرگر: روبرتو اینوچنتی.
http://cizgilimasallar.blogspot.de :مأخذ

می دهــد. »ایده یابــي مســتلزم ایجــاد ایده هــا و پرورانــدن آن هــا اســت. ایجــاد ایده هــا 
مســتلزم تدبیــر ایده هــاي آزمایشــي موقــت بــه عنــوان ســر نخ هــاي ممکــن اســت. پرورانــدن 
ــه  ــر و ب ــاي دیگ ــزودن ایده ه ــه، اف ــاي حاصل ــن ایده ه ــاب مفیدتری ــتلزم انتخ ــا مس ایده ه
ــر و ترکیــب اســت« )اســبورن، 13۸2:  ــي ماننــد تغیی ــان انداختــن مجــدد آن هــا از طرق جری

.)۴۷
ایده هــای ذهنــی تصویرگــر بایــد همــواره دارای وجــوه روایت گــری و پیوســته بــه متــن و 
مضمــون نوشــتار وفــادار باشــند. تصویرگــران می تواننــد پیوســته بــا افــراد صاحب نظــر تعامــل 
و تبــادل نظــر داشــته باشــند. هنگامــی کــه مناســب ترین ایــده یــا پاســخ روشــن گردیــد، بایــد 
بــا انســجام بخشــیدن و پــردازِشِ آن چــه در برداشــت ها، حــاالت ذهنــی و صــور خیالــی نقــش 
بســته اســت جهــت اعمــال، تثبیــت و چــاپ اثــر تصمیم گیــری بــه عمــل آیــد. در ایــن حیــن 
همــواره بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه طبیعــت نقــش بســیار مهمــی در گســترش تخیــالت 
ــته  ــد پیوس ــت و می توان ــران اس ــی ک ــگفت انگیز و ب ــت ش ــد. طبیع ــا می کن ــران ایف تصویرگ
الهــام بخــش باشــد. در ادامــه مطلــب آثــار تعــدادی از هنرمنــدان ایرانــی و خارجــی را مــورد 

ــم: ــرار می دهی برســی ق
تصویــر1 اثــر دوشــان کاالی13 هنرمنــد صاحــب نــام اهــل کشــور براتیســالوا اســت. کاالی 
دریافت کننــده جوایــز متعــددی از جملــه جایــزه قلــم طالیــی بلگــراد، جایــزه هانــس کریســتین 
آندرســون و... در زمینــه تصویرســازی کتــاب می باشــد. کاالی، داســتان را رمــز گشــایی می کند، 
ــا رویکــردی مشــخص  ــا درک ویژگی هــای شــخصیتی و فرهنگــی مخاطــب و همچنیــن ب او ب
ــد و  ــر دی ــان کاالی، بیانگ ــار دوش ــد. »آث ــازی می نمای ــه تصویرس ــدام ب ــی اق ــیوه تخیل ــه ش ب
ــه  ــر معمــول اســت ک ــزی غی ــل و حــس فانت ــر اســاس تخی ــا، ب ــری از دنی ــاً هن درکــی عمیق
بــه صــورت ترکیباتــی عجیــب از حیوانــات و پرنــدگان شــکل گرفتــه اســت. ایــن آثــار، هــزار 
تــوی بــی پایــان از ســبک های غیــر معمــول بافتــه شــده در یکدیگــر اســت کــه بازیگوشــی و 
ــو از  ــا و ممل ــوا، 13۸۶(. فضــای پوی ــد را آشــکار می ســازد« )برات ــه در جــان هنرمن ــز نهفت رم
رنگ هــای ترکیبــی، ســبب می شــود تــا عنصــر حرکــت، مخاطــب را بــه همــراه خــود هدایــت 
کنــد. در تصویــر1 نــگاه شــخصیت دختــر بچــه، ارتبــاط بدیهــی بــا مخاطــب برقــرار می کننــد، 
بدیــن ســبب مخاطــب بــا حرکــت و ریتمــی دنبالــه دار در چرخــش یــک بازیگوشــی کودکانــه 
همــراه بــا دو شــخصیت حیــواِن انســان نمــا شــرکت می نمایــد. کاالی بــا بهره گیــری از تخیــِل 
رویا گونــه و فانتــزی گونــه خــود، تجربــه گــردش در جهانــی بــا رنــگ آمیزی هــای پراکنــده را 
بــرای حــس شــور و هیجان طلبــی در کــودکان  فراهــم مــی آورد. کاالی فضــای شــخصی آثــار 

خــود را بــا ادراک عمیــق از جهــان ذهــن و مبانــی تجســمی تألیــف می نمایــد.
ــت.  ــی اس ــام ایتالیای ــالق و بن ــری خ ــی1۵ تصویرگ ــو اینوچنت ــه روبرت ــق ب ــر 2 متعل  تصوی
اینوچنتــی دریافت کننــده ی جایزه هایــی نظیــر هانــس کریســتین آندرســون و ســیب طــالی 
براتیســالوا می باشــد. عنصــر روایتگــری تصویــری، چنــان در آثــار اینوچنتــی بــارز اســت کــه گاه 
می توانــد مســتقل از متــن بیانگــر رویــداد یــا ماجــرای قصــه باشــد. اینوچنتــی شــخصیت های 
ــا شــناخت دقیــق از ظرفیت هــای پیکرنــگار خلــق می کنــد. اگــر چــه داســتاِن  داســتانش را ب
ــر  ــان اســت امــا شــخصیت های داســتان افقــی تازه ت ــه قصه هــای پری ــوط ب ــار او مرب اغلــب آث

ــد. از آن چــه مخاطــب انتظــارش را دارد فراهــم می آورن
مخاطــب گاهــی بایــد در انبــوه آدم هــای شــهر جســتجو کنــد تــا شــخصیت اصلــی داســتان 
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ــل مخاطــب را  ــه تخی ــی اســت ک ــی جذاب ــه ی ذهن ــن تجرب ــد؛ ای ــدا کن ــردم پی ــان م را از می
ــا  ــود ت ــبب می ش ــی س ــار اینوچنت ــی از آث ــدی در برخ ــار بع ــدگاه چه ــد. دی ــال می کن فع
ــد.  ــوه نماین ــی جل ــک دوران تاریخ ــده از ی ــت ش ــی ثب ــون عکس ــازی هایش همچ تصویرس
ــورت  ــه ص ــت را ب ــذرد او طبیع ــاده نمی گ ــه س ــت ب ــود در واقعی ــر موج ــی از عناص اینوچنت
ــط و  ــق از محی ــات دقی ــری جزئی ــه کارگی ــا ب ــپس ب ــد، س ــی می نمای ــه بررس ــه جانب هم
ــار مهــارت  ــل و خالقیــت در کن ــد. عنصــر تخی ــات می کن ــرش را اثب طبیعــت، حقیقــت تصوی

دقیــق و ریزبینانــه در آثــار ایــن هنرمنــد بــا ارائــه یــک ترکیب بنــدی متفــاوت همــراه اســت. 
ــون  ــا دگرگ ــد ب ــر می توان ــه تصویرگ ــت ک ــری اس ــه عناص ــد از جمل ــه دی ــپکتیو و زاوی »پرس
ــن  ــا ســود جســتن از ای ــواره ب ــی هم ــد. اینوچنت ــرار ده ــر ق ــده را تحــت تأثی ــردن آن بینن ک
شــگرد در فضایــی بــه گســتره دو صفحــه روبــروی هــم بیننــده را بــه ژرفــای آثــار خــود فــرا 

می خوانــد« )قائینــی،139۰: 2۵9( )تصویــر2(.
تصویــر3 متعلــق بــه فرشــید مثقالــی از جملــه تصویرگــران موفــق ایرانــی و برنــده ی جوایــز 
ــد.  ــز می باش ــر جوای ــن و دیگ ــا  ژاپ ــزه نوم ــه ســیب طــالی براتیســالوا، جای ــددی از جمل متع
ــن را انتخــاب  ــذار اســت. او مت ــاده و تاثیرگ ــاب، س ــردن کت ــرای مصور ک ــی ب ــیوه ی مثقال »ش
ــپس آن  ــد و س ــی می گزین ــع الهام ــن، منب ــی مت ــه ی ادب ــه و گون ــاس درونمای ــد، براس می کن
منبــع الهــام را چنــدان پالــوده می کنــد، از فیلتــر ذهــن و فکــر خــود می گذرانــد و بــا دســتان 
ــه  ــر ب ــه کاری منحص ــل ب ــا تبدی ــد ت ــون ورز می ده ــای گوناگ ــدد تکنیک ه ــه م ــرش ب ماه
ــود در  ــا ادراکات خ ــتان را ب ــه داس ــی درون مای ــوذری، 1391(. مثقال ــود« )ب ــه ش ــرد و یگان  ف
می آمیــزد، ســپس بــه ترســیم اقــدام می نمایــد. داســتان های تاریخــی، اســطوره ایی و... 
ــود در  ــارت خ ــن از مه ــدد گرفت ــا م ــت؛ او ب ــوده اس ــی ب ــازی های مثقال ــات تصویرس موضوع
ــد  ــر می گزین ــرش ب ــوع، شــیوه ی خــاص خــود را در اجــرای تصوی شــناخت تکنیک هــای متن

تصویر3: تصویرگر: فرشید مثقالی.
)قایینی،139۰:  2۰۷(

تصویر2: تصویرگر: دوشان کاالی. 
www.daniloff-art.it :مأخذ
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ــراق  ــر 3 پرســپکتیو شکســته شــده اســت، اغ ــردازد. در تصوی ــری بصــری می پ ــه روایت گ و ب
ــاگال  ــارک ش ــار م ــاد آث ــه ی ــا را ب ــتان م ــخصیت های داس ــیون ش ــکنی اکسپرس و شکل ش
می انــدازد. . مثقالــی بــا بهره گیــری از یــک ســطح وســیع قرمــز رنــگ در کنــار ســطح ســفیِد 
ــه از  ــال ک ــن ح ــخصیت ها در عی ــد. ش ــاده می نمای ــر را س ــش تصوی ــکان خوان ــش، ام نفس ک
رنگ هــای پراکنــده ترســیم شــده اند، بــه صــورت مســتقل از زمینــه قابــل تفکیــک می باشــند. 
ــای  ــتفاده از ترکیب بندی ه ــنگی و اس ــاپ س ــر چ ــری از تصاوی ــا بهره گی ــن ب ــی همچنی .مثقال
ســاده و آگاهانــه ی خــود، تصاویــری اصیــل و پرمایــه خلــق نمــوده اســت؛ تصاویــری برگرفتــه از 
ســطوح دوبعــدی کــه در زوایــای مختلــف و بعضــاً خــارج از جاذبــه طبیعــت، ذهــن مخالــب را 

ــند.  ــش می کش ــه چال ب
تصویــر ۴ متعلــق بــه نســرین خســروی هنرمنــد ایرانــی، نامــزد جایــزه هانــس کریســتین 
ــیوه ی کاری  ــروی در ش ــد. خس ــا می باش ــاالنه نوم ــور دوس ــزه کنک ــده ی جای ــون و برن اندرس
ــد  ــاد چن ــا ایج ــود را ب ــری خ ــری بص ــخصی، روایت گ ــیوه ش ــک ش ــری از ی ــا بهره گی ــود ب خ
ــد  ــام چن ــار او، ادغ ــتانی در آث ــر داس ــِی عناص ــد. گوناگون ــیم می نمای ــان ترس ــای هم زم فض
ــه  ــی از جمل ــای فراواقع ــک فض ــیال در ی ــای س ــکوه رنگ ه ــر، ش ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل فض
ویژگی هــا آثــار خســروی هســتند. تصویــر ۴ متعلــق بــه کتــاب زیباتریــن ســتاره جهــان اســت 
خســروی در ایــن کتــاب بــا تداخــل رنــگ هــا در یکدیگــر، اســتفاده از دورگیری هــای ظریــِف 
ســفید رنــگ بــرای جداســازی عناصــر از یکدیگــر و ساده ســازی عناصــر جهــت دســتیابی بــه 
فرم هــای کودکانــه تصویرســازی نمــوده اســت. کتــاب زیباتریــن ســتاره جهــان ســرآغاز تجربــه 
ــی در فضــا شــناور شــده اند. او در  ــه راحت ــه شــخصیت ها ب ــی اســت ک ــو خســروی در دنیای ن
ــای  ــت. در صفحه ه ــارزده اس ــپکتیو را کن ــن، پرس ــت قوانی ــا رعای ــازی ب ــاب، فضاس ــن کت ای
کتــاب مکانــی بــه عنــوان بــاال یــا پاییــن وجــود نــدارد و تصویرگــر ایــن امــکان را یافتــه اســت 
ــه روی صفحــه آورد. در ایــن کتــاب تصویرگــر در  ــا برداشــت خــود را از داســتان آســان تر ب ت
ــخصیت ها و  ــکان، ش ــاال، م ــد، از ب ــرواز می کن ــتا پ ــا روس ــهر ی ــر ش ــه ب ــده ای ک ــگاه پرن جای
کنش هــای داســتان را بــه تصویــر می کشــاند. امــا خســروی نقــش عکاســی را بــازی می کنــد 
کــه شــخصیت های داســتان همــواره از حضــور او آگاهنــد و در هــر حالــت بــه ســوی دوربیــن 

ــی،139۰: 1۴۷-1۴۶(. ــد« )قایین ــم دوخته ان او چش

نتیجه گیری
حضــور ایده هــای نــو و اعمــال خالقیــت در رشــته های زیــر شــاخه ی هنرهــای کاربــردی 
موضوعــی قابــل تأمــل و مبحثــی مهــم قلمــداد می گــردد. در ایــن خصــوص رشــته ی 
تصویرســازی بــه عنــوان یکــی از وامــداران مهــم در حــوزه نشــر و ارتباطــات بصــری بــا طیــف 
وســیعی از مخاطبیــن عــام و خــاص در حوزه هــای مختلفــی اعــم از کــودک، فرهنــگ، آمــوزش، 
ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــن حرف ــده در ای ــق ش ــِر خل ــع اث ــت. در واق ــاط اس ــت و... در ارتب سیاس
ــد.  ــرار می کن ــن برق ــا مخاطبی ــک رســانه، ارتباطــی گســترده ب ــوان ی ــه عن ــر ب ــه ی تکثی مقول
عالقه منــدان بــه رشــته تصویرســازی پیــش از اقــدام بــه خلــق اثــر خــود بایــد ذهــن خــود را 
ــا مخاطبیــن  ــا ارتباطــی هدفمنــد و جهــت دار را ب آمــاده و توانایــی خــود را پــرورش دهنــد ت
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــازمان یافت ــی س ــا ذهن ــد ب ــاز بای ــک تصویرس ــد. ی ــاد کنن ــش ایج خوی
رابطــه ی موفــق، ایده هــای جدیــد و بدیــع را بــه مناســب ترین شــیوه در تصاویــرش بگنجانــد. 

تصویر۴: تصویرگر: نسرین خسروی.
مأخذ: )قایینی،139۰: 223(

بررسی زمینه های ایده پردازی خالق در تصویرسازی



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره چهارم -پاییز و زمستان 92
78

خالقیــت توانایــی منحصــر بــه فــرِد انســان اســت و بی شــک در رونــد ارتقــاء دانــش و بینــش 
ــوای  ــع می گــردد. مطالعــه و آگاهــی یکــی از ملزومــات رشــد مســتمر ق ــر واق مخاطبیــن مؤث
تصــور و تخیــل اســت. کســب دانــش از طریــق دیــدن و تأمــل در جهــان طبیعــت کــه بی شــک 
ــد.  ــک می کن ــران کم ــردی تصویرگ ــت ف ــاء خالقی ــه ارتق ــت ب ــتی اس ــوزگار هس ــن آم بهتری
خالقیــت عاملــی در جهــت ارائــه ی هــر چــه مؤثرتــِر منظــور و مضمــون اســت و در واقــع تفکــر 
ــدگاری و جاودانگــی  ــر نهادینــه شــده اســت ســبب مان ــی اث ــده ای کــه در الیه هــای درون و ای

ــد.  ــدان خواهــد گردی ــر و در نتیجــه الهام بخــش ســایر هنرمن اث
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