پودمان 2
خالقیت هنری

در پايان اين پودمان از شما انتظار مي رود:
با استفاده ازحواس پنج گانه ,محيط پپيرامون خود را مشاهده و دريافت هاي خود را در قالب آثار هنري مختلف بيان كنيد.
با پرورش قوه تخيل و بااستفاده از آن ,آثار هنري مختلف خلق نمايد.
با شناخت و استفاده از انواع منابع (بيروني و دروني) آفرینش هنری داشته باشيد.
فرايند خالق را به صورت فردي و جمعي در توليد آثار هنري به كار ببريد.
خلق يك اثر هنري

فعاليت  :1با ابزار و وسايل و مواد در دسترس يك كار هنري خلق كنيد .آثار هنري خود و دوستانتان را در گروه هاي كاري بررسي و به
سئواالت زير پاسخ دهيد:
كدام يك از كارهاي هنري ابزار و مواد با شيو ه اي متفاوت و نو به كار گرفته شده است؟آيا ايده اي نو و جديد در كار خود يا دوستتان مشاهده مي كنيد؟ايده هاي جديد خود را از كجا گرفته ايد؟براي اجراي ايده خود چه مراحلي ار طي كرده ايد؟پاسخ هاي مختلف را در گروه هاي كاري بررسي و بگوييد كداميك از كارهاي هنري داراي نوآوري و تازگي بيشتري است ؟
به نظر شما چه ويژگي هايي باعث مي شود كه ما بعضی كارها را خالقانه تر از ديگركارها بدانيم؟

فعاليت  :2جمالت زير را به دقت بخوانيد سپس در گروه كارهنري خلق شده توسط خود را با تعاريف و ويژگي هايي كه از خالقيت ارائه شده
است مقايسه كنيد و بگوييد با كداميك از تعاريف ارائه شده هماهنگي بيشتري دارد

خالقيت توانايي ايجاد ايده ها ،نظريه ها يا اشياي جديد استخالقيت توانايي شخص در بازسازي مجدد تجربيات خود در زمينه هاي ديگر است به طوري كه از لحاظ علمي ،زيابيي1
شناسي ،فناوري و اجتماعي با ارزش قلمداد شود.
خالقيت به منزله ظرفيت ديدن روابط جديد ،پديد آوردن انديشه هاي غير معمول و فاصله گرفتن از الگوهاي سنتي تفكر2
است.
3
خالقيت شكل دادن تجربه ها در سازمان بندي هاي جديد است.4
خالقيت توانايي حل مسائلي است كه فرد قبال حل آن را نياموخته است.خالقيت شامل توليد چيزي است كه هم اصيل و هم ارزشمند باشد و حاصل الهام هايي برخاسته از ناخودآگاه انساناست.
به نظر شما :
•كداميك از تعاريف را مناسب تر مي دانيد؟
•آيا تعريف واحدي براي خالقيت وجود دارد؟
•وجه مشترك اين تعاريف چيست؟

سرچشمه هاي خالقيت هنري
فعاليت  :4به سه اثر هنري زير نگاه كنيد:
		
تصوير يوسف و زليخا اثر بهزاد

		
تصوير شب پرستاره اثر ونگوگ

در گروه خود درباره سواالت زير گفتگو كنيد:
در هر يك از اين آثار چه چيزي مي بينيد؟ آن را توصيف كنيد (فرم ,محتوا ,رنگ ها و)....چه چيزي در هر يك از اين آثار ,آن را از ديگر آثار متمايز مي كند؟هنرمند از چه چيزي براي خلق اثر خود الهام گرفته است؟هر يك از اين هنرمندان از بر روي چه جنبه يا موضوعي بيشتر تاكيد كرده اند؟1
2
3
4
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تصويرضامن آهو اثر فرشچيان

آفرينش بزرگترين آثار خالقانه هنري همواره براساس ايده هاي ساده شكل گرفته است .ايده ها ي خالق مي تواند سرچشمه بيروني يا دروني
داشته باشد.يعني محرك اوليه مي تواند پديدهاي در بيرون شخص باشد مانند داشتن نگاه خاص به محيط طبيعي يا مواجه شدن با رويدادهاي
زندگي روزمره و يا حاصل خياالت و تصورات دروني هنرمند باشد .برخي از ايده ها مي تواند نتيجه تلفيقي از سرچشمه هاي دروني و بيروني
باشند .آن دسته از هنرمنداني كه با محرك هاي دروني به خلق اثر هنري مي پردازند قادرند با رجوع به خيال انگيزي ذهن خود به آفرينش
بپردازند .در حاليكه گروه ديگر بيشتر تحت تاثير محرك هاي بيروني به خلق اثر هنري مي پردازند.
فعاليت  :5حال بيايد با هم به سه اثر هنري زير دقت كنيم:

محتواي آثار به چه چيز اشاره دارد و در برگيرنده چه مضامين و مفاهيمي است؟به نظر شما هر يك از اين سه هنرمند برا ي خلق اثر خود  ,تحت ناثير محرك بيروني بوده اند يا محرك دروني؟سرچشمه هاي بيروني آفرينش
فعالیت  :6به حیاط مدرسه بروید ،اطراف خودرا به دقت مشاهده کنید وبه صداهایی که می شنوید توجه کنید  .پس از ده دقیقه به کالس
برگردید و یک اثرهنری خلق کنید .سپس کار خودرا با هم گروهی های خود مقایسه کنید و درباره چگونگی شکل گیری ایده های خود
صحبت کنید.کارهنری چه کسی خالق تر بود؟
ذهن پويا و خالق انسان قادر است از ساده ترين پديده ها و اتفاقات روزمره زندگي براي آفرينش آثار هنري بهره برداري كند .براي اين
امركافي است فرد روحيه اي جستجو گر داشته باشد و از پديده هاي پيرامون خود مشاهده دقيق انجام داده و آن ها را ثبت كند .حضور در
طبيعت مانند كوهستان ،جنگل و چشمه ساران يا در محيط هاي پر ازدحام مانند مترو ،رستوران يا محيط كار و يا حضور در نمايشگاه هاي
هنري ويا مطالعه آثار نويسنده هاي مشهور از جمله مواردي هستند كه مي توانند در ايده پردازي به هنرمند كمك كنند .زماني كه هنرمند
احساس مي كند براي اولين جرقه هاي ايده پردازي نيازمند منابع بيروني است ،مي تواند پا به كوچه وخيابان بگذارد ويا در طبيعت قرار گيرد
و با فعاالنه نگاه كردن به رخدادها و صحنه هاي اطراف خود و تلفيق آن ها با يكديگر به ايده هاي اوليه دسترسي پيدا كند.
فعاليت  :7به آثار هنري زير توجه كنيد و بگوييد با الهام از چه منابعي خلق شده است؟

مناظر پيرامون عالوه بر الهام بخش بودن شكل و فرم آن ،ويژگي هاي ديگري را نيز براي آفرينش اثر هنري به همراه دارند ،به عنوان مثال
آيا فضا خشن است يا نرم ؟ و يا از لحاظ ويژگي هاي سايه روشن ها ،محيط چه خصوصياتي را القا مي كند؟ آيا فضا گرفته و غمگين است
يا پر نشاط و پر هيجان؟ آيا در محيط نقاطي وجود دارد كه بيشتر در مركز توجه واقع شده باشند؟ عناصر محيطي چگونه باهم ارتباط برقرار
مي كنند؟ و ...
به تصوير اين خالقيت هنري كه با بهرهگیری از برگهاي یک گیاه آفریدهشده نگاه کنید ،اين تنالیتۀ رنگها چه احساسي را در شما بر مي
انگيزد؟
به تنوع گیاهی منطقهای كه در آن زندگی میکنید دقت كنيد  ,آيا شما نيز میتوانید تحت تأثیر این تنوع گیاهی به آفرینش هنری بپردازید

پرورش ذهن:
هنرمند براي آنكه بتواند دست به آفرينش بزند الزم است چشم ،گوش و ساير حواس خود را به گونه اي تربيت كند كه بتواند پديده ها را
به صورتي متفاوت ببيند .اين استعداد در همه انسان ها است ولي الزم است با انجام تمرين هاي خاص آن ها را در خود پرورش دهند .حال
بيايد چند تمرين با يكديگر انجام دهيم:
فعاليت  : 8به اين تصاوير دقت كنيد :چه چيزي در آن توجه شما را به خود جلب مي كند آيا مي نوانيد با بهرهگیری از اين نمونهها ويا با
استفاده از مشاهدات طبیعی خود  ,آفرینش خالقانه اي داشته باشيد

شکل ؟؟) همای سعادت در کوه سرخ از توابع خراسان رضوی

شکل ؟؟) عقاب کوه در شهرستان تفت در استان یزد

شکل ؟؟) وجود سایه روشن بر روی مریخ به صورت اتفاقی تصاویري را ایجاد کرده است.

شکل ؟؟) کنارهم قرار گرفتن دو تخته چوب باعث ایجاد تصاویر مختلف توسط گرههای چوب شده است.

براي پرورش ذهن عالوه بر نمونه هاي طبيعي مي توان از خالقيت ها و افرينش ها ي ذهني نيز استفده كرد .بهعنوان نمونه به استفاده از
اعداد در متن نوشتۀ زیر دقت کنید .بهتدریج که شما جمالت را از باال به پایین میخوانید ذهن شما فرامیگیرد که چگونه به اعداد به
شکل حروف نگاه کند.
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شکل ؟؟) پرورش ذهن در پذیرفتن عناصر در نقش جدید؛ بکار گیری اعداد در نقش حروف (طراحی :محمدرضا آزادهفر)
با الهام از طبیعت آثار سهبعدی مدرن بسازید

سنگهای پیرامون خود را خالقانه باهم ترکیب کنید

•گیاهان متنوع منطقۀ زندگی خود را جمعآوری کنید و با ترکیب آنها آثار هنری خلق کنید.

•نقوش سنتی منطقۀ خود را بر روی سنگ ترسیم کنید

سرچشمه هاي دروني آفرينش
•فعاليت :9يك شعر ويا يك داستان از شاهنامه ,گلستان سعدي ,مثنوي موالنا انتخاب و با استفاده از قوه تخيل خود يك
اثر هنري (نقاشي  /كوالژ /نمايشنامه )خلق كنيد .
•آثار هنري خود را در كالس به نمايش بگذاريد و در گروه هاي كاري سئواالت زير پاسخ دهيد
•ايده هاي جديد خود براي خلق اثر را از كجا گرفته ايد؟
•براي اجراي ايده خود چه مراحلي را طي كرده ايد؟
•كار خودرا با هم گروهی هایتان مقایسه کنید و درباره چگونگی شکل گیری ایده های خود صحبت کنید.
•به نظر شما کارهنری چه کسی خالق تر بود؟

•يكي ديگر از عوامل الهام در خلق اثر هنري توجه هنرمند به درون خود است .سرچشمه هاي آفرينش در درون انسان
ها به وديعه گذاشته شده كه با تمركز بر آن مي توان آثار هنري بي مانندي خلق كرد .اين توجه با پرورش تخيل ارتباط
مستقيم دارد و قادر است خارج از دنياي مادي ،جهان ديگري را بنا كند که در آن هر ناممکنی به ممکن بدل میشود.
•براي پرورش قوه تخيل و خالقيت دروني,توصيه هايي وجود دارد از جمله :پرورش حواس از طريق تمركز بر روي
آثار فاخر هنري و پديده هاي زيباي خلقت  ،قرار گرفتن در محيط آرام همراه با سكوت و به دور از تصاوير و
صداهاي مزاحم،جدي گرفتن و تمركز بر روي ايده ها و رويدادها و روياها ,و ثبت مدوام و منظم ان ها.
فعاليت : 10
• چشم هاي خود را براي چند دقيقه ببنديد و خود را در طبيعت تصور كنيد ويژگي هاي اين محيط را به دقت تجسم
كنيد چه صداهايي مي شنويد ،چه رويدادهايي در اطراف شما اتفاق مي افتد ،چه احساسي داريد؟ با توجه به اين موارد
يك نقاشي بكشيد و يا يك قصه براي يك نمايش خلق كنيد.
•
• با بهرهگیری از قوۀ تخیل خود و با لهام از حکایتها و افسانههای محلی که بزرگترها برای شما تعریف میکنند و
طرح اولیۀ یک نمايش را آماده و آن را اجرا كنيد.
•

•

•

• اشکال مختلفی که ابرها در آسمان به خود میگیرند ،عاملی بسیار موثر در تحریک خیالانگیزی افراد به شمار
میرود.

•
•

• با بهرهگیری از آلبوم قديمي پدر بزرگ و يا مادر بزرگ خود و عکسهای قدیمی ،گذشتههای دور را در تخیل خود
به تصوير بكشيد.سپس بر اساس آن یک نمايش کوتاه طراحی کنید و آن را با كمك همكالسي هاي خود

•
•اجرا كنيد.
•

فرايند توليد اثر هنري خالق
فعاليت :11

•با مراجعه به محيط پيرامون خود (طبيعت يا محيط هاي اجتماعي مثل مترو/پارك/گالري ها  ).../موضوعي را براي خلق
يك اثر هنري انتخاب كنيد .پس از اتمام كار ،آن را به همكالسي هاي خود ارائه دهيد .سپس به سواالت زير پاسخ
دهيد:
•چرا آن موضوع را انتخاب كرديد؟
•براي انتخاب ايده اوليه كار هنري چه مراحلي را طي كرديد؟آيا به ايده هاي جايگزين فكر كرديد؟
•پس از اجراي اوليه چه مراحلي را طي كرديد؟
•پس از ارائه به همكالسي ها و شنيدن اظهار نظر آن ها چه مراحلي را طي كرديد؟ مراحلي را كه طي كرديد فهرست
كنيد و با فهرست همكالسي هاي خود مقايسه كنيد.
•
•توليد يك اثر هنري نيازمند مهارت هاي مختلفي همچون مهارت در استفاده از ابزار و وسايل و مواد مختلف ,كاربرد
تكنيك ها ي مختلف,استفاده از رسانه ها و ....است اما پيش و بيش از آن الزم است هنرمند از احساسات و افكار خود
مطلع باشد و دائما آن ها را مورد وارسي قراردهد .هنرمندان براي دستيابي به ايده اوليه همواره با مشكل روبرو هستند
.آن ها براي حل ااين مساله الزم است راه حل هاي جديدي پيدا كنند واز ريسك كردن هراسي نداشته باشد وپس از
توليد كار هنري اوليه آن را مورد بازبيني و اصالح قرار دهد .سپس آن را ارائه كرده و در معرض مشاهده و قضاوت
ديگران قرار داده ,در باره آن تامل كرده و آن را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد .مي توان به طور خالصه مراحل طي
شده براي خلق يك اثر هنري را به شرح زير خالصه كرد:
چالش و برانگيخته شدن توسط مسئله يا موضوع
تصور و تمركز بر روي موضوع يا مسئله
جستجو و تجربه راه حل ها يمختلف
توليد و خلق كار اوليه
بررسي و پااليش كار اوليه
اجرا و ارائه كار نهايي
بررسي و ارزيابي

فعالیت :12
با استفاده از قدرت تخيل خود فضای دوران دفاع مقدس را مجسم کنید .تصور کنید که رزمندگان قرار است در یک عملیات ,منطقهای را
از دست دشمن بازپسگیرند .شخصیتهای مختلف این عملیات را شخصیتپردازی کنید .مي توانيد احساس و تخيل خود را در قالب آثار
هنري مختلف و با استفاده از رسانه هاي گوناگون بيان كنيد آثار هنري خود و دوستانتان را در گروه هاي كاري با ويژگي هايي كه از فرايند
خالق ارائه شده است مقايسه كنيد.

•
•آثار يك هنرمند خالق را بررسي كرده ،منبع الهام و نو آوري هايي كه در خلق اثر بكار برده را شناسايي،ثبت و گزارش كنيد

