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 خالقيت تصويري

 
هـاي تـدريس مختلـف، منـابع      ترين دروس اختصاصـي كنكـور هنـر اسـت. روش     درس خالقيت تصويري يكي از پر مناقشه 

شـود كـه هنرجويـان بـا سـردرگمي در چگـونگي        اي، سبب مـي  صورت سليقه ي تصويري و تئوري و گاه طراحي سؤاالت به گسترده
 خواندن درست اين درس مواجه شوند.

شـود، بايـد سـنجش خالقيـت افـراد در خـوانش تصـوير باشـد.          اش برداشـت مـي   گـذاري  طوركه از نام تصويري آن خالقيت 
ترين شرايط براي يك هنرجو و البته مدرس خالقيت تصويري، اين است كه هنرجـو از همـان ابتـدا اطالعـات مـورد نيـاز در        آرماني

هـاي نقاشـي را    رافيك و نقاشي، مباني هنرهاي تجسمي و تكنيـك هاي مختلف هنري در گ فرهنگ تصويري شامل تاريخ هنر، سبك
باشد و سپس در كالس خالقيت تصويري، فارغ از لزوم تدريس مثالً تاريخ هنر (توسـط مـدرس خالقيـت تصـويري)، هنرجـو       داشته

منظور از نقـد در اينجـا نقـدي    تر به نقد آثار تجسمي بپردازد. البته واضح است كه  تر و دقيق فرصت داشته باشد با نگاهي موشكافانه
 ساختاري و با تكيه بر مباني و اصول و فرم است.

طور همزمـان   عنوان داوطلب كنكور هنر به افتد! شما به ترين شرايط در سال كنكور هنرِ هنرجويان اتفاق نمي ولي اين آرماني 
يكي از دشوارهاي خواندن اين درس ايـن اسـت    شويد. بنابراين ي درك عمومي هنر و خالقيت تصويري مي و موازي مشغول مطالعه

 تر گردد. تر شود تا خالقيت تصويري نيز برايتان قابل فهم تر و بيش كه بايد همواره اطالعات تصويري و تاريخي شما قوي
يكي ديگر از خصوصيات اين درس، گستردگي منابع مورد بحث است. هر تصوير، هر مرجـع تصـويري و هـر نـوع اطالعـات       

در هنرهاي تجسمي ممكن است مورد سؤال قرار گيرد. بعضي از سؤاالت مربوط به بحث تئوري هستند، يعنـي تـاريخ هنـر.    عمومي 
آيد كه در مورد تاريخ يا تشخيص  تر پيش مي هاي درس درك عمومي هنر كمي متفاوت است. در اصل كم ها با سؤال البته نوع سؤال

اسـت پـيش نيـاز آن     هاي مختلف است كـه بـديهي    هاي سبكي در دوره مربوط به ويژگي شود، بلكه اغلب سؤاالت آثار سؤالي پرسيده
 ي اصول) است. مسلط بودن به تاريخ هنر و داشتن ذهني نقّاد (البته بر پايه

دهند، مربوط به مباني هنرهاي تجسـمي هسـتند و    تري از سؤاالت را تشكيل مي بخش ديگر سؤاالت كه معموالً تعداد بيش 
تر با تجزيه و تحليـل تصـوير سـر و كـار دارنـد تـا بـا         ترين قسمت درس خالقيت تصويري؛ چراكه بيش ترين و سخت تردهشايد گس

بندي، آناليز ساختاري و ... باشـند.   توانند در مورد تشخيص عناصر يا كيفيات بصري، نوع تركيب گونه سؤاالت مي مباحث تئوري. اين
ي  را خوب پاسخ دهند كه نخست اصول مباني هنرهـاي تجسـمي را بداننـد و سـپس تجربـه      گونه سؤاالت توانند اين هنرجوياني مي

 باشند. كافي در ديدن تصوير داشته
باشـيد، در ايـن زمينـه بـا      تر خوانـده  بيش  هايي كه در مورد آناليز آثار هنري است، قدر مراجع تصويري و يا كتاب شما هرچه 

گونـه سـؤاالت    هاي نادرست و امتيازهاي منفي هنرجويان مربوط بـه ايـن   د. اغلب جوابتري به سؤاالت پاسخ مي دهي اطمينان بيش
 است.

اي، تشـخيص   نوشـته  -باشد. تشخيص موضوع و يا طراح آرم يا نشانه شده مي هنر گرافيك يكي ديگر از عمده سؤاالت مطرح 
ر گيـرد. يكـي ديگـر از نمونـه سـؤاالت مربـوط بـه هنـر         تواند مورد سؤال قرا ها مي موضوع پوستر و يا آناليز ساختاري هركدام از آن

صورت خيلـي   ايراني (و به -شود: نخست شناخت خطوط اسالمي گرافيك، تايپوگرافي (طراحي حروف) است كه شامل سه بخش مي
اح محدود التين) از روي تصوير و سپس تشخيص آثار تايپوگرافي جديد بر اساس الگوي تصويري سنتي (و گاه حتي تشـخيص طـر  

 هايي در مورد تايپوگرافي بر اساس طراحي حروف جديد. آن) و سرانجام سؤال
هاي مورد بحث در خالقيـت   يز از ديگر سؤالهاي نقاشي و عكاسي ن آرايي، شناخت تكنيك چاپ دستي، تصويرسازي، صفحه 

تر از ساير مباحث براي هنرجويـان   شان، كم بودن منابع تر در دسترس ها و بيش تصويري هستند كه با توجه به محدوديت مباحث آن
 كنند. مشكل ايجاد مي
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هاي خالقيت تصويري  سؤالدرس خالقيت تصويري ارتباط تنگاتنگي با درك عمومي هنر و خالقيت نمايشي دارد. بخشي از  
شـد اطالعـات درس تـاريخ هنـر، پـيش نيـاز خالقيـت         طوركه گفته گيرد و همان در درس درك عمومي هنر نيز مورد سؤال قرار مي

ي درس تاريخ هنر است. در درس خالقيت نمايشـي نيـز ماننـد     كننده شده در درس خالقيت تصويري كامل تصويري و اطالعات داده
شود كه تصاوير مورد سؤال در اين بخـش   مي بندي، نورپردازي و ... پرسيده ؤالهايي در مورد تصوير، مانند تركيبخالقيت تصويري س

 در هر دو درس خالقيت تصويري و نمايشي ممكن است مشابه باشد.
ر تـدريس و  كه روشي د اي است و يا اين هاي خالقيت تصويري حسي! است و يا سليقه شود كه بعضي از سؤال مي اغلب گفته 

 است كه از نظر من اين گفته نادرست است.  يا خواندن اين درس وجود ندارد. بديهي
هـاي ارتبـاطي ميـان     دهد كه با ذهني كنجكاو به تصاوير نگاه كنيد و به دنبال حلقـه  مباني هنرهاي تجسمي به شما ياد مي 

 عقالني است و نه حسي! هاي بيان تصويري آن بگرديد و اين امري كامالً بيان احساسات و روش
كننـد ولـي تعـداد     گويي مـي  ها را بدون هيچ مرجع درستي پاسخ آيد كه طراحان سؤال كنكور، بعضي از سؤال البته پيش مي 

هايي باشـد كـه منطقـي و داراي مرجـع      گذاري شاگردان بايد بر اساس تيپ سؤال ها زياد نيست؛ عالوه بر آن، سرمايه گونه سؤال اين
 شده. هايي كه معلوم نيست بر اساس كدام سليقه و مرجع طرح روي سؤالهستند و نه 

هاي متعدد تصويري  بهترين روش براي خواندن اين درس، رجوع بسيار زياد و مداوم به مراجع تصويري است. خواندن كتاب 
هـا كمـك    كـردن گزينـه   مينان انتخابتر به باال بردن فهم تصويري هنرجو و در نتيجه با اط تر و عميق و ديدن تصوير با نگاهي دقيق

 كند. مي
كنيم و البته با توضيحات يادشده، مشخص است كه غيـر   هاي اصلي مرجع اين درس را معرفي مي در پايان تعدادي از كتاب 

 كننده باشد: تواند كمك ها هر مرجع تصويري ديگري نيز مي از اين كتاب
انسان، فضـا، طراحـي    -(هنرستان) 2و  1طراحي  -دانشگاهي) (پيش 2 و 1كارگاه هنر  -مباني هنرهاي تجسمي (هنرستان) 

هـاي   آشنايي بـا رشـته   -تصوير سازي (هنرستان) -آرايي (هنرستان) ي اصول صفحه پايه -دانشگاهي) چاپ دستي (هنرستان) (پيش
 )خط در گرافيك (هنرستان -دانشگاهي) آشنايي با مكاتب نقاشي (پيش -دانشگاهي) مختلف هنري (پيش

مباني هنرهاي تجسمي (آرمين هافمن)، اصول طرح و فرم (وسيوس رنگ)، زبان تصـوير (جئـورگي كـپس)، مبـادي سـواد       
ي طراحي ذهني (ناصر پلنگي)، شناخت هنر گرافيك (سيدرضاحسيني)، سي قرن  ، شيوه2و  1ي طراحي وزيري مقدم  بصري، شيوه

المعـارف  ةها (مرتضي مميز)، دائر رافيك (افسانه نسل شريف)، كتاب نشانهطراحي گرافيك (جيمز كرايگ و بروس برتون)، خط در گ
 (رويين پاكباز)، تاريخ هنر (ارنست گامبريج)، هنر مدرن (لينتن)هنر 

  »آتوسا خلج«
 

 يگـو  پاسـخ  يتـا آزمـون سراسـر    مانده يكه در فرصت باق ميا از خانم آتوسا خلج خواهش كرده زيدوستان عز 
ـ سـؤاالت خـود را در قسـمت پرسـش و د     ديتوان يباشند. شما م يريتصو تيخالقسؤاالت شما در درس  شـما   دگاهي

 .ديو منتظر پاسخ آن باش ديبفرست


