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بررسی زمینه های ایده پردازی خالق در تصویرسازی
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
انســان ها همــواره بــرای پیشــرفت در زمینه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی ،فنــی
و ...بــه بررســی و تحلیــل مســائل ،ارائــه ی راهکارهــای ســازنده و شــیوه های مبتکرانــه جهــت
دســتیابی بــه موقعیت هــای بهتــر و آینــده ای روشــن تر نیــاز خواهنــد داشــت .خالقیــت
فرآینــدی ذهنــی و پیش برنــده اســت کــه انــواع و صورت هــایِ گوناگونــی دارد .خالقیــت در
تــوان بالقــوه ی همــه انســان هایی کــه در بســتری مناســب و مطلــوب از موقعیــت فــردی و
اجتماعــی حضــور دارنــد ،قابــل شــکل گیری و پــرورش می باشــد .خالقیــت توانایــی منحصــر
بــه فــر ِد انســان اســت و نقــش انــکار ناپذیــری در رونــد ارتقــای دانــش زیبایی شناســی بصــری
ایفــا می نمایــد .هنرمنــدان تصویرگــر بــرای دســت یافتن بــه مناســب ترین و تأثیرگذارتریــن
شــیوه های بیــان بصــری ،بایــد موقعیت هــای تــازه ای را در فراســوی ذهــن و تخیــات خویــش
جســتجو نمایــد .کســب مهارت هــای الزم و ضــروری در بــروز و پــردازش نیــروی خالقــه بســیار
مؤثــر اســت .ایــن مهارت هــا بــا تمریــن و ممارســت بــه صــورت مــداوم و مســتمر محقــق
می گردنــد.
رشــته ی تصویرســازی بــه دلیــل ویژگی هــای ارتباطــی خــود بــا طیــف وســیعی از
مخاطبیــن همچــون یــک رســانه ی بصــری عمــل می کنــد .اهمیــت حضــور ایده هــای نــو و
اعمــال خالقیــت در ایــن حــوزه از ایــن جهــت قابــل تأمــل اســت کــه هنرمنــدان بــرای القــای
هرچــه مؤثرتـ ِر منظــور خویــش بــه مخاطبیــن ،همــواره تــاش می کننــد مفاهیــم مبتکرانــه و
بدیــع درآثارشــان متبلــور شــود .مقالــه حاضــر بــه دنبــال پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اهتمــام
مــی ورزد :هنرمنــدان تصویرگــر چگونــه می تواننــد قــوای خالقــه را در وجــود خــود پــرورش
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
ـش یــک تصویــر خالقــه و مانــدگار کافــی نیســت .آن چــه یــک اثــر تصویــری را مانــدگار
آفرینـ ِ
می کنــد ،ایــده جدیــد و تفکــری اســت کــه در الیه هــایِ درونــی عناصــر جــای می گیــرد و
بــا ترکیبــی منســجم و یکپارچــه ،بــه ایجــاد تصویــری ســازمان یافته منجــر می گــردد .بــرای
دســتیابی بــه ایــن مهــم کســب آگاهی هــای الزم و آشــنایی بــا آثــار هنرمنــدان شــاخص
در ایــن عرصــه بســیار ثمربخــش می باشــد .تقویــت صورذهنــی تصویرگــران ،آنــان را بــرای
دســتیابی بــه ایده هــای خالقــه و بدیــع یــاری می نمایــد.
پیشینه ی تحقیق

خالقیــت بــه دلیــل ایجــاد ظرفیت هــای متعــدد در تمامــی ارکان جامعــه همــواره مشــمول
بررســی های گســترده بــوده اســت .در حــوزه تصویرســازی برپایــی کارگاه هــای آمــوزش
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
تفکــر و تخیــل بهره منــد اســت .تالقــی ایــن جهــان بی کــران ،اعجــاب برانگیــز و الیتناهــی
بــا اســتعدادهایِ ذهنــی بشــر ،اتفاقــات و جلوه هــای شــگرفی را رقــم زده اســت .اتفاقاتــی کــه
بــه بــروز ایــده ،ســازندگی و آفرینندگــی منجــر گردیــده .ایــن ویژگــی همــان خالقیــت 1اســت
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
رشــته ها از جملــه روان شناســی ،جامعــه شناســی ،آمــوزش و پــرورش ،الهیــات ،مدیریــت،
زبــان شناســی ،فلســفه ،فنــاوری ،مطالعــات بازرگانــی ،اقتصــاد و هنــر ،جــای می گیــرد.
بــا ایــن حــال تعریــف جامعــی در بــاب چیســتی خالقیــت کــه مــورد تأییــد و توافــق
اکثریـ ِ
ـت صاحــب نظــران باشــد ،ارائــه نگردیــده اســت .دکتــر اســتيفن .پــي رابينــز 2نویســنده ی
کتــاب رفتــار ســازمانی ،خالقیــت را ایــن گونــه تعریــف می نمایــد« :خالقیــت بــه معنــای
توانایــی ترکیــب ایده هــا در یــک روش منحصــر بــه فــرد یــا ایجــاد پیوســتگی غیــر معمــول
بیــن ایده هــا اســت»(رابینز .)245 :1991،همچنیــن مــک لئــود و تامســون 3در ایــن رابطــه
بــا تفکیــک تعریــف واژه خالقیــت از واژه نــوآوری می نویســند کــه خالقیــت عبــارت اســت از:
«ترکیــب ایدههــا ،اطالعــات یــا مــوادی کــه قبــ ً
ا نامربــوط بودهانــد و ســاختن یــک چیــز
جدیــد» (مــک لئــود و تامســون10 :1388،و  .)9و واژه نــوآوری عبــارت اســت از« :فرآینــد
اســتفاده از ایده هــای جدیــد در واقعیــت عملــی( »4مــک لئــود و تامســون10 :1388،و .)9
تفکر خالق

بــروز خالقیــت و توانایــی ایده پــردازی در بســتر تصــوری خــاق و پویــا محقــق می گــردد.
5
تفکــر خــاق بنیــاد تولــد ایــده ی نویــن در ذهــن هنرمنــدان تصویرگــر خواهــد بــود .گیلفــورد
روان شــناس و نظریه پــرداز آمریکایــی ،انــواع تفکــر را بــه دو مــورد تفکــر هم گــرا (منطقــی)
و تفکــر واگــرا (خــاق) تقســیم می نمایــد .وی دیدگاهــش را چنیــن توضیــح می دهــد کــه
تفکــر خــاق بــه چهــار مــورد دســته بندی می گــردد:
 -1اصالت به معنی توانایی در ارائه ی پاسخ های منحصر به فرد
 -2سیالی به معنی تولید ایده های متعدد در جهت ارتقاء کیفیت
 -3انعطاف پذیر بودن فکر با رویکرد به توانایی ایجاد ایده ها و راه کارهای مختلف
 -4بسط به معنی توانایی افزودن جزئیات به ایده های مد نظر (حسینی.)1385 ،
دکتــر الکــس اس .اســبورن 6از محققــان و پیشــگامان فنــون پــرورش خالقیــت و ایده یابــی،
توانایی هــای فکــری را از نظــر طــرز کار در چهــار شــیوه ی مختلــف خالصــه می نمایــد .در
یــک مقایســه تطبیقــی می تــوان گزینه هــای ذیــل را در کنش هــای ذهنــی یــک تصویرگــر از
لحظــه ی مطالعــه متــن تــا ایجــاد اولیــن جرقه هــای ذهنــی و شــکل گیری ایده هــای اولیــه
تعریــف نمــود :
« -1جذب؛ توانايي مشاهده و به کار بردن توجه
 -2ضبط؛ توانايي حفظ کردن و بخاطر آوردن
 -3استدالل؛ توانايي تجزيه و تحليل و قضاوت
 -4خالقيت؛ توانايي تجسم ،پيش بيني و ايجاد ايده ها»(اسبورن.)9 :1382 ،
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کارگیــری تصــور و تفکــر
در رشــته های هنــری ،هنرمنــدان بایــد توانایــی و مهــارتِ بــه
ِ
خــاق 7را کســب نماینــد؛ زیــرا تصــورات خــاق منجــر بــه تشــکیل تفکــرات خــاق می گردنــد.
تصویرهــای ذهنــی جهــت دار ،قابــل انعطــاف و بــه دور از توهمــات آزار دهنــده ،ذهــن هنرمنــد
را آمــاده ی ســیر و ســلوک می نماینــد .ذهــن و تفکــری کــه جســتجوگر ،پرتــاش و باتجربــه
باشــد در رســیدن و تحقــق ایده هــای نــو و تــازه ،در مقایســه بــا صرفــاً اســتعدا ِد درونــی،
موفق تــر عمــل خواهــد کــرد« .مهارتهــای تفکــر خــاق مشــخصکننده میــزان انعطــاف و
قــدرت ابتــکار افــراد در رویکــرد نســبت بــه مســائل هســتند» (انابایــل.)1379،
بــرای دســتیابی بــه تفکــری خــاق بایــد بــه تصــورات ذهنــی فرصــت داد تــا در عالــم
درونــی و منویــات خویــش ســیر کننــد .ذهــن تصویرگــر بایــد همــواره تجربــه نمایــد ،ســفر
کنــد و خــود را در موقعیت هــای گوناگــون قــرار دهــد .تصویرگــر قبــل از ایــن ســفر هــر چقــدر
کــه آگاه تــر باشــد نتایــج مفیدتــری حاصــل خواهــد کــرد .بدیــن معنــی کــه اگــر تصویرگــر
در ایــن ســفر هم ســفران خــود را بــه خوبــی بشناســد (منظــور مخاطبیــن اثــر تصویرســازی
هســتند) و همچنیــن از مکانــی کــه بــه آن ســفر می کنــد (منظــور موقعیــت داســتان یــا
موضــوع اســت) بــه خوبــی آگاه باشــد ،خروجــی اثــر تصویــری موفق تــر خواهــد بــود .مهــارت
تصویرگــر در تجســم و تصــورات برگرفتــه از ادراکات درونــی می توانــد در شــکل گیری یــک
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 خــاق لزومـاً نیــازی
بــه داشــتن یــک توانایــی بالفعــل و برتــر نیســت ،می توانــد تصویرگــران را وارد مرحلــه ی
جدیــدی در پــرورش قــوای ذهنیشــان نمایــد .در «تصویــر »1تصویرگــر تجســم متفاوتــی از
ثبــات شــخصیت های داســتانیش در فضــا و کادر ارائــه نمــوده اســت؛ کــه نشــان از ذهــن
خــاق تصویرگــر در رویکــرد بــه پــرورش قــوای تجســم و تفکــر دارد.
عوامل مهم در تحقق یک اثر خالقه
ویژگی شخصی:

ویژگی های شخصی افراد خالق از دیدگاه استرنبرگ به هفت مورد تقسیم بندی می شوند:
«-1عالقه به ریسک نمودن دارند.
 -2محدودیت هــا و موانــع را قبــول نمی کننــد و بــرای انجــام کارهــای ناممکــن تــاش
می نماینــد.
 -3به فعالیت های هنری و موزیک عالقه دارند.
 -4دارای توانایــی بهره بــرداری از امکانــات محیــط پیرامــون خویــش بــرای ســاختن چیــز
تــازه و منحصــر بــه فــرد هســتند.
 -5سواالت و فرضیات زیادی راجع به نرمهای اجتماعی دارند.
 -6افراد کنجکاوی هستند.
 -7آمادگی طرد شدن و عدم تأیید از طرف دیگران را دارند» (حسینی.)82 :1388 ،
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
بــه کاری کــه مــورد عالقــه فــرد باشــد و موجبــات انبســاط خاطــر وی را فراهــم نمایــد .در
مقابــل انگیــزه ی بیرونــی عالیــق فــرد بــرای دســتیابی بــه مــواردی اســت کــه ماهیتــی غیــر
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درونــی دارنــد؛ همچــون انگیــزه بــرای ترقــی و یــا شــوق حضــور در جشــنواره های هنــری و
مســابقات برون مــرزی .انگیــزه مؤلفــه ی پراهمیتــی اســت کــه بایــد همــواره بــا تصویرگــران
همــراه باشــد .تــداوم یــک ذهــن خــاق و جوشــش مــداوم ایده هــای بدیــع ،منــوط بــه داشــتن
انگیــزه ،به ویــژه انگیــزه ی درونــی اســت .در ایــن خصــوص دکتــر ئــی .پــال تورنــس 8ســه
عامــل توانایــی ،مهــارت و انگیــزه را در درک ،پیش بینــی و پــرورش رفتــار خــاق مفیــد
ِ
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
برانگیختــه شــود .بــه همــان ترتیــب شــخصی کــه دارای توانایی هــا و انگیزش هــای خالقیــت
اســت می توانــد بــا کســب مهارت هــای الزم خالقیــت بــه دســتاوردهای خــاق نائــل شــود»
(تورنــس.)28 :1387،
اوضاع محیطی

محیــط مطلــوب بــا توجــه بــه ویژگی هــا و عالیــق شــخصیتی افــراد تعریــف می گــردد.
«آمابیــل ،9دانشــمندی کــه بــا  120دانشــمند مصاحبــه کــرده اســت ،عوامــل محیطــی را کــه
موجــب خالقیــت میشــود شــامل ایــن مــوارد میدانــد :آزادی ،منابــع کافــی ،وقــت کافــی،
جــو مناســب ،و طــرح تحقیــق مناســب» (کریمیــان .)1383،محیــط خــاق یعنــی بســتری امن
کــه بــر توانایــی و انگیــزش افــراد مؤثــر واقــع می گــردد .محیــط و اوضــاع و احــوال مســاعد،
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
در مســیر خالقیــت می گــردد .محیط هــای دارای انــرژی مثبــت و امیــد ،تعامــل تصویرگــران
را در ســطح مطلوبــی قــرار می دهــد.
داشتن توانایی و مهارت

عامــل شــناخت ،دانــش و توانایــی ذاتــی پیرامــون حرفــه ی انتخابــی از عوامــل بســیار مهــم
قلمــداد می شــود .بــا آشــنایی ،دریافــت و کســب مهارت هــای ضــروری ،پیرامــون رشــته ی
تصویرســازی خط مشــی ذهنــی تعریــف و در مســیر اهــداف قــرار می گیــرد .تصویرگــری
کــه بــه دنبــال کســب مهــارت خالقــه در ایــن حــوزه ی هنــری اســت ،بایــد در ابتــدا آشــنایی
و شــناخت کافــی از ملزومــات اولیــه رشــته ی تصویرســازی را آگاهــی داشــته باشــد .در
تصویرســازی خــاق ،به دســت آوردن توانایــی و مهــارتِ درک و گزینــش عناصــر بصــری،
تأثیــر هم نشــینی و هم جــواری ایــن عناصــر در کنــار یک دیگــر ،در واقــع شــناخت مبانــی
تصویرســازی ،ملــزوم و اساســی اســت .بدیــن معنــا کــه تصویرگــر بایــد بتوانــد متــون نوشــتاری
را بــا اســتفاده از قــوای ذهنــی ،تخیــات و تصــورات خــود بــه عناصــر تجســمی تبدیــل نمایــد.
مطالعــه منابــع مرتبــط بــا متــن نوشــتاری بــه معنــی آگاهــی تصویرگــر ،شــناخت فرهنگــی و
جهان بینــی نویســنده و دریافــت جوهــره و منظــور نــگاره داســتان ،همگــی ســبب می شــوند
تــا دامنــه تصــورات ذهنیــش گســترش یابنــد .مخاطــب بــه عنــوان دریافت کننــده نتیجــه
تعامــل دو عنصــر متــن و تصویــر بایــد کام ـ ً
ا مــورد موشــکافی شــخصیتی قــرار گیــرد .بــرای
مثــال گــروه ســنی دریافت کننــده اثــر چنــد ســاله اســت؟ باورهــا فرهنگــی و پیشــینه ی
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زندگــی و تأثیــرات اجتماعــی معاصــر بــر روی آن هــا چگونــه بــوده اســت؟ مذهــب اکثریــت
آن هــا چیســت؟ رنگ هــای تیــره و یــا روشــن در منطقــه آن هــا چــه نمودهایــی دارنــد؟ رعایــت
ایــن مــوارد جهــت دســتیابی بــه یــک نتیجــه موفــق بســیار حائــز اهمیــت اســت .تصویرگــر
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

در تصویرســازی اولیــن محرک هــای ذهنــی ،بــا رؤیــت متــن بــروز می یابنــد .خــروج از
ـی تصویرگــر ،می توانــد در پــردازش
چهارچوب هــای منفعل کننــده بــا اســتفاده از تخیــات ذهنـ ِ
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
ریشــه می دواننــد و دغدغــه ی تفکــرات ذهنــی تصویرگــر می گردنــد .بــه کارگیــری قــوای
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 تخیــات 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
معیارهــای شــخصیتی تصویرگــر ،چــه از لحــاظ فرهنگــی و چــه عقیدتــی ،پذیرفتــه گردیــد،
جســتجو در جهــت یافتــن و بــه کارگیــری مناســبترین ایــده ی بصــری آغــاز می گــردد .اگــر
موضــوع را بــه عنــوان یــک مســأله تعریــف کنیــم ،بایــد تمامــی وجــوه آن را بررســی و ســپس
ارزیابــی نماییــم .در کتــاب دســتورالعمل های فیــل آبــی بــرای ایده یابــی نوشــته ی محمــد
حســین نیرومنــد ،بــه کارگیــری و اســتفاده از نشــانه 10های بصــری بــر اســاس موضوعــات
ســفارش داده شــده یــا دلخــواه مطــرح می گــردد؛ یعنــی هنرمنــد می توانــد کدهــای
تصویرهــای موجــود در متــن را دریافــت و در اثــرش اعمــال کنــد .همچنیــن در ایــن کتــاب
حضــور نشــانه ها در اســاس ایده یابــی کــه نویســنده آن را بــر ســه فرآینــد اســتوار می دانــد،
توضیــح داده می شــود -1« :حداکثــر بســط و گســترش یــک نشــانه مبتنــی بــر قانــون تداعــی
آزاد 11کــه بــه ایجــاد انبــوه نشــانه ها و متن هــای جدیــد می انجامــد -2 .اعمــال حداکثــر
تغییــرات در یــک نشــانه کــه بــه نشــانه های جدیــد منتهــی می شــود -3 .ایجــاد ارتبــاط بیــن
تمامــی نشــانه هــا و متن هــای تولیــد شــده» (نیرومنــد .)17 :1391 ،جســتجوی نشــانه ها،
گــردآوری داده هــای مکتــوب و تصویــری و در کل اطالعــات مربــوط بــه موضــوع ،12داشــته های
ذهنــی تصویرگــر را غنی تــر و انعطاف پذیــری تخیالتــش را بهبــود می بخشــد .برداشــت های
ذهنــی در نتیجــه ی دو عامــل نقــش می بنــدد؛ یکــی داشــته های ضمیــر خــودآگاه ،و دیگــری
کدهــا ،الگوهــا ،نشــانه هایی کــه در ضمیــر ناخــودآگاه مــا نقــش بســته اند .تخیــل عاملــی
ـل پویــا
اســت کــه همــواره از صورت هــا ،داده هــا و ادراکات ذهنــی مــا نشــأت می گیــرد .تخیـ ِ
و خــاق در عالــم ذهنــی مــا هســت ها و نیســت ها را در جــوار یکدیگــر قــرار می دهــد و
ترکیبــی نــو ،بدیــع و ســازمان یافتــه خلــق می نمایــد .در ایــن موقعیــت ادراکات تصویــری
بــه کمــک تصویرگــر آمــده و ایده هــای خــام و شــکل نگرفتــه را پرداخــت نمــوده و پــرورش
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می دهــد« .ايده يابــي مســتلزم ايجــاد ايده هــا و پرورانــدن آن هــا اســت .ايجــاد ايده هــا
مســتلزم تدبيــر ايده هــاي آزمايشــي موقــت بــه عنــوان ســر نخ هــاي ممکــن اســت .پرورانــدن
ايده هــا مســتلزم انتخــاب مفيدتريــن ايده هــاي حاصلــه ،افــزودن ايده هــاي ديگــر و بــه
جريــان انداختــن مجــدد آن هــا از طرقــي ماننــد تغييــر و ترکيــب اســت» (اســبورن:1382 ،
.)47
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
ـردازش آن چــه در برداشــت ها ،حــاالت ذهنــی و صــور خیالــی نقــش
بــا انســجام بخشــیدن و پـ
ِ
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 تخیــات
تصویرگــران ایفــا می کنــد .طبیعــت شــگفت انگیز و بــی کــران اســت و می توانــد پیوســته
الهــام بخــش باشــد .در ادامــه مطلــب آثــار تعــدادی از هنرمنــدان ایرانــی و خارجــی را مــورد
برســی قــرار می دهیــم:
13
تصویــر 1اثــر دوشــان کاالی هنرمنــد صاحــب نــام اهــل کشــور براتیســاوا 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،
او بــا درک ویژگی هــای شــخصیتی و فرهنگــی مخاطــب و همچنیــن بــا رویکــردی مشــخص
بــه شــیوه تخیلــی اقــدام بــه تصویرســازی می نمایــد« .آثــار دوشــان کاالی ،بیانگــر دیــد و
درکــی عمیق ـاً هنــری از دنیــا ،بــر اســاس تخیــل و حــس فانتــزی غیــر معمــول اســت کــه
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
رمــز نهفتــه در جــان هنرمنــد را آشــکار می ســازد» (براتــوا .)1386 ،فضــای پویــا و مملــو از
رنگ هــای ترکیبــی ،ســبب می شــود تــا عنصــر حرکــت ،مخاطــب را بــه همــراه خــود هدایــت
کنــد .در تصویــر 1نــگاه شــخصیت دختــر بچــه ،ارتبــاط بدیهــی بــا مخاطــب برقــرار می کننــد،
بدیــن ســبب مخاطــب بــا حرکــت و ریتمــی دنبالــه دار در چرخــش یــک بازیگوشــی کودکانــه
ـل
ـوان انســان نمــا شــرکت می نمایــد .کاالی بــا بهره گیــری از تخیـ ِ
همــراه بــا دو شــخصیت حیـ ِ
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.
تصویــر  2متعلــق بــه روبرتــو اینوچنتــی 15تصویرگــری خــاق و بنــام ایتالیایــی اســت.
اینوچنتــی دریافت کننــده ی جایزه هایــی نظیــر هانــس کریســتین آندرســون و ســیب طــای
براتیســاوا 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
ـتان
داســتانش را بــا شــناخت دقیــق از ظرفیت هــای پیکرنــگار خلــق می کنــد .اگــر چــه داسـ ِ
اغلــب آثــار او مربــوط بــه قصه هــای پریــان اســت امــا شــخصیت های داســتان افقــی تازه تــر
از آن چــه مخاطــب انتظــارش را دارد فراهــم می آورنــد.
مخاطــب گاهــی بایــد در انبــوه آدم هــای شــهر جســتجو کنــد تــا شــخصیت اصلــی داســتان

تصویر :1تصویرگر :روبرتو اینوچنتی.
مأخذhttp://cizgilimasallar.blogspot.de :
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را از میــان مــردم پیــدا کنــد؛ ایــن تجربــه ی ذهنــی جذابــی اســت کــه تخیــل مخاطــب را
فعــال می کنــد .دیــدگاه چهــار بعــدی در برخــی از آثــار اینوچنتــی ســبب می شــود تــا
تصویرســازی هایش همچــون عکســی ثبــت شــده از یــک دوران تاریخــی جلــوه نماینــد.
اینوچنتــی از عناصــر موجــود در واقعیــت بــه ســاده نمی گــذرد او طبیعــت را بــه صــورت
همــه جانبــه بررســی می نمایــد ،ســپس بــا بــه کارگیــری جزئیــات دقیــق از محیــط و
طبیعــت ،حقیقــت تصویــرش را اثبــات می کنــد .عنصــر تخیــل و خالقیــت در کنــار مهــارت

تصویر :3تصویرگر :فرشید مثقالی.
(قایینی)207 :1390،
تصویر :2تصویرگر :دوشان کاالی.
مأخذwww.daniloff-art.it :

دقیــق و ریزبینانــه در آثــار ایــن هنرمنــد بــا ارائــه یــک ترکیب بنــدی متفــاوت همــراه اســت.
«پرســپکتیو و زاویــه دیــد از جملــه عناصــری اســت کــه تصویرگــر می توانــد بــا دگرگــون
کــردن آن بیننــده را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .اینوچنتــی همــواره بــا ســود جســتن از ایــن
شــگرد در فضایــی بــه گســتره دو صفحــه روبــروی هــم بیننــده را بــه ژرفــای آثــار خــود فــرا
می خوانــد» (قائینــی( )259 :1390،تصویــر.)2
تصویــر 3متعلــق بــه فرشــید مثقالــی از جملــه تصویرگــران موفــق ایرانــی و برنــده ی جوایــز
متعــددی از جملــه ســیب طــای براتیســاوا ،جایــزه نومــاژاپــن و دیگــر جوایــز می باشــد.
«شــيوهى مثقالــى بــراى مصور كــردن كتــاب ،ســاده و تاثيرگــذار اســت .او متــن را انتخــاب
مىكنــد ،براســاس درونمايــه و گونــهى ادبــى متــن ،منبــع الهامــی مىگزينــد و ســپس آن
منبــع الهــام را چنــدان پالــوده مىكنــد ،از فيلتــر ذهــن و فكــر خــود مىگذرانــد و بــا دســتان
ماهــرش بــه مــدد تكنيكهــاى گوناگــون ورز مىدهــد تــا تبديــل بــه كارى منحصــر بــه
فــرد و يگانــه شــود» (بــوذری .)1391 ،مثقالــی درون مایــه داســتان را بــا ادراکات خــود در
می آمیــزد ،ســپس بــه ترســیم اقــدام می نمایــد .داســتان های تاریخــی ،اســطوره ایی و...
موضوعــات تصویرســازی های مثقالــی بــوده اســت؛ او بــا مــدد گرفتــن از مهــارت خــود در
شــناخت تکنیک هــای متنــوع ،شــیوه ی خــاص خــود را در اجــرای تصویــرش بــر می گزینــد
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و بــه روایت گــری بصــری می پــردازد .در تصویــر  3پرســپکتیو شکســته شــده اســت ،اغــراق
و شکل شــکنی اکسپرســیون شــخصیت های داســتان مــا را بــه یــاد آثــار مــارک شــاگال
می انــدازد . .مثقالــی بــا بهره گیــری از یــک ســطح وســیع قرمــز رنــگ در کنــار ســطح ســفی ِد
نفس کــش ،امــکان خوانــش تصویــر را ســاده می نمایــد .شــخصیت ها در عیــن حــال کــه از
رنگ هــای پراکنــده ترســیم شــده اند ،بــه صــورت مســتقل از زمینــه قابــل تفکیــک می باشــند.
.مثقالــی همچنیــن بــا بهره گیــری از تصاویــر چــاپ ســنگی و اســتفاده از ترکیب بندی هــای
ســاده و آگاهانــه ی خــود ،تصاویــری اصیــل و پرمایــه خلــق نمــوده اســت؛ تصاویــری برگرفتــه از
ســطوح دوبعــدی کــه در زوایــای مختلــف و بعضـاً خــارج از جاذبــه طبیعــت ،ذهــن مخالــب را
بــه چالــش می کشــند.
تصویــر  4متعلــق بــه نســرین خســروی هنرمنــد ایرانــی ،نامــزد جایــزه هانــس کریســتین
اندرســون و برنــده ی جایــزه کنکــور دوســاالنه نومــا می باشــد .خســروی در شــیوه ی کاری
خــود بــا بهره گیــری از یــک شــیوه شــخصی ،روایت گــری بصــری خــود را بــا ایجــاد چنــد
گوناگونــی عناصــر داســتانی در آثــار او ،ادغــام چنــد
فضــای هم زمــان ترســیم می نمایــد.
ِ
فضــای مختلــف بــا یکدیگــر ،شــکوه رنگ هــای ســیال در یــک فضــای فراواقعــی از جملــه
ویژگی هــا آثــار خســروی هســتند .تصویــر  4متعلــق بــه کتــاب زیباتریــن ســتاره جهــان اســت
خســروی در ایــن کتــاب بــا تداخــل رنــگ هــا در یکدیگــر ،اســتفاده از دورگیری هــای ظریـ ِ
ـف
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
نــو خســروی در دنیایــی اســت کــه شــخصیت ها بــه راحتــی در فضــا شــناور شــده اند .او در
ایــن کتــاب ،فضاســازی بــا رعایــت قوانیــن ،پرســپکتیو را کنــارزده اســت .در صفحه هــای
کتــاب مکانــی بــه عنــوان بــاال یــا پاییــن وجــود نــدارد و تصویرگــر ایــن امــکان را یافتــه اســت
تــا برداشــت خــود را از داســتان آســان تر بــه روی صفحــه آورد .در ایــن کتــاب تصویرگــر در
جایــگاه پرنــده ای کــه بــر شــهر یــا روســتا پــرواز می کنــد ،از بــاال ،مــکان ،شــخصیت ها و
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
او چشــم دوخته انــد» (قایینــی.)147-146 :1390،
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،
سیاســت و ...در ارتبــاط اســت .در واقــع اثــ ِر خلــق شــده در ایــن حرفــه بــه دلیــل وجــود
مقولــه ی تکثیــر بــه عنــوان یــک رســانه ،ارتباطــی گســترده بــا مخاطبیــن برقــرار می کنــد.
عالقه منــدان بــه رشــته تصویرســازی پیــش از اقــدام بــه خلــق اثــر خــود بایــد ذهــن خــود را
آمــاده و توانایــی خــود را پــرورش دهنــد تــا ارتباطــی هدفمنــد و جهــت دار را بــا مخاطبیــن
خویــش ایجــاد کننــد .یــک تصویرســاز بایــد بــا ذهنــی ســازمان یافتــه بــرای ایجــاد یــک
رابطــه ی موفــق ،ایده هــای جدیــد و بدیــع را بــه مناســب ترین شــیوه در تصاویــرش بگنجانــد.

تصویر :4تصویرگر :نسرین خسروی.
مأخذ( :قایینی)223 :1390،
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خالقیــت توانایــی منحصــر بــه فــر ِد انســان اســت و بی شــک در رونــد ارتقــاء دانــش و بینــش
مخاطبیــن مؤثــر واقــع می گــردد .مطالعــه و آگاهــی یکــی از ملزومــات رشــد مســتمر قــوای
تصــور و تخیــل اســت .کســب دانــش از طریــق دیــدن و تأمــل در جهــان طبیعــت کــه بی شــک
بهتریــن آمــوزگار هســتی اســت بــه ارتقــاء خالقیــت فــردی تصویرگــران کمــک می کنــد.
خالقیــت عاملــی در جهــت ارائــه ی هــر چــه مؤثرتـ ِر منظــور و مضمــون اســت و در واقــع تفکــر
و ایــده ای کــه در الیه هــای درونــی اثــر نهادینــه شــده اســت ســبب مانــدگاری و جاودانگــی
اثــر و در نتیجــه الهام بخــش ســایر هنرمنــدان خواهــد گردیــد.
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