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مرجع خالقیت در گرافیک 1۰

مقدمه

محفظه ی خالقیت
آگاهانه و ناآگاهانه، هنرمندان بصری با اس��تفاده از مفاهیم و 
تصاویر زندگی روزمره دائماً به اندوخته ی خالقیت خود می افزایند. 
هنگامی که هنرمند به دنبال ایده ای برای یک طرح اس��ت، ترکیبات 
و اقتباس��ات ت��ازه ای از عناصر موجود در ای��ن اندوخته حاصل 

می شود.
در میان این ایده ها، آن هایی نظر بیننده را به خود جلب می کنند 
که در میان رس��انه های امروزی، اصیل و منحصر به فرد باشند. 
هنرمند و طراح موفق کسی است که پیوسته بتواند این تصاویر را 
پیدا کند و از گرایش های متداول آگاه باش��د. و از آنجایی که ایده ها 
تازه از پیکربندی مجدد منابع قدیمی حاصل می شوند )البته ایده های 
تازه سبک و سیاق مختص خود را عرضه می کنند(، می توان گفت که 
اثرگذارترین طراحان و تصویرسازان آن هایی هستند که ژرف ترین 
اندوخته ی خالقیت را دارند و بیش��ترین اس��تعداد را در خالقیت 

بخشیدن به مفاهیم و تصاویر موجود دارند.
ممکن نیس��ت که یک هنرمند هر بار که ب��ه دنبال ایده ای برای 
طرحی جدید است محتویات محفظه ی خالقیت خود را وارسی کند. 
ایده های مفید مشخصی به ذهن می رسند حال آن که بقیه مخفی باقی 
می مانند. این دشواری در بازیابی ایده های درست در زمان مناسب، 
مانعی آشکار بین هنرمند و ایده ی مؤثر است، مشکلی که به فشار 

miتحویل به موقع پروژه اضافه می شود. 
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11مرجع خالقیت در گرافیک

مقدمه

وارد مرجع خالقیت در گرافیک شوید.
این کتاب به روند خالق��ی که در کار تمامی هنرمندان به طور 
شخصی وجود دارد، آسیبی نمی رساند؛ با این حال »مرجع خالقیت 
در گرافیک« روند کار را »س��رعت می بخش��د«: نیروی مضاعف 
بخشیدن به جست وجو برای ایده ای جالب و منحصر به فرد. با قرار 
دادن صدها پیشنهاد بصری و مفهومی در برابر چشمان هنرمند، 
»مرجع خالقیت در گرافیک« روند خالقیت را برمی انگیزد، بس��ط 
می دهد و آن را تس��ریع می بخشد. به بیان ساده، این کتاب ابزاری 
است برای افزودن به موجودی محفظه ی خالقیت، ایده های سودمند 
را آش��کار می سازد و جرقه ای اس��ت برای تبدیل ایده ی خوب به 

ایده ی عالی.
 

»مرجع خالقیت در گرافیک« برای چه کسی مناسب است و چه 
زمانی از آن استفاده می شود؟

فهرست راهنمای ایده برای طراحان گرافیک، تصویرسازان، 
کارگردانان هنری و هر فرد حرفه ای که در خلق رسانه ی بصری 
دخیل است، مناسب است. دانشجویان نیز از این کتاب نه تنها به 
عنوان وسیله ای برای بسط خالقیت خویش استفاده می کنند بلکه 
به آن به عنوان منبعی مصور از تکنیک ها و س��بک های گرافیکی 

حاضر، نگاه می کنند.
از »مرج��ع خالقیت در گرافیک« در ابتدای یک طرح برای ایده 
گرفتن و یا بعدها برای بسط دادن یک یا دو صفحه از طرح های 
miاولیه، استفاده کنید؛ هنگامی که احساس می کنید چشمه ی خالقیتتان
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مقدمه

خش��ک یا کم آب ش��ده اس��ت از ای��ن کتاب به عن��وان »حالل 
مشکالت استفاده کنید؛ از این کتاب می توانید در جلسات گروهی 
ایده پ��ردازی و یا ب��رای جلو بردن کارها اس��تفاده کنید؛ هنگام 
اس��تراحت صفحات این کتاب را ورق بزنید تا محفظه ی خالقیت 

خود را »لبریز کنید«.

طریقه ی استفاده
برای استفاده از »مرجع خالقیت در گرافیک«، به تعداد هر فردی 
که از این کتاب استفاده می کند، راهکار وجود دارد. دو صفحه ی 
پیشرو، مراحل یک روش کلی جامع را برای استفاده از این کتاب 

شرح می دهد.
١. پروژه تعریف شده است. لوگو، بروشور، کتاب، وب سایت، 
پوس��تر، طراحی بسته بندی، تصویرس��ازی و غیره. مالحظات 

زمانی و مالی نیز در نظر گرفته شده   است.
٢. مخاطب مش�خص شده اس�ت. این مخاطب به چه نوع پیام ها 
و تصاویری واکنش مطلوب نش��ان می دهد؟ چه نوع رسانه ای 
مس��تقیم ترین ارتباط را با این مخاطبان برقرار می کند؟ چه نوع 
تصاویری برای آنها تداعی کننده ی چیزی است؟ آیا از گرایش های 

رایج باید پیروی کرد و یا بالعکس کنار گذاشته شوند؟
٣. فک�ر بکر.  تصاوی��ر و پیام ها حامل چ��ه مفاهیمی می توانند 
باش��ند؟ از طرح های اولیه و مطالب، عب��ارات، ترکیبات رنگی با 
یکدیگر و س��بک های گرافیکی که در آینده ممکن است سودمند 
miواقع ش��وند، لیستی تهیه کنید. در این مرحله هیچ ایده ای را دور
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مقدمه

نریزید؛ به محض این که ایده های مناسب، خود را نمایان می کنند، 
جست وجو نیز محدودتر می شود.

٤. »مرجع خالقیت در گرافیک« را باز کنید. طراح دکوراتور هنری 
یا تصویرس��ازی که به دنبال بسط یا گزینش جست وجوی خود 
برای ایده ای مناس��ب است، بخش مورد نظر خود را از کتاب باز 
می کن��د )جلوه های گرافیکی یا روش های تایپوگرافیکی(. در حین 

مطالعه ی یک صفحه، طراح مالحظاتی را مد نظر قرار می دهد:
آیا این مفهوم یا جلوه می تواند اعمال شود؟

اگر چنین نیست، صفحه ی دیگری را باز کنید و اگر انتخاب شد، توجه 
کنید که جوانب و صورت های مختلف این ایده را در نظر بگیرید:

تغییرات بی ش��ماری را می توان به ایده های موجود در این کتاب 
اعمال کرد. برای تس��هیل جست وجو در یافتن ایده ی مناسب، هر 
صفحه ای که شامل پیشنهادهای بصری است با بخش مکتوبی نیز 
همراه شده است که افکار بکر مضاعفی را به ما ارائه می کنند. این 
متن، همانند تصویرسازی ها، بیشتر مانند منبع الهامی است برای 
خالقیت تا این که به درستی پاسخ شما را بدهد. به همین علت، متن 

عمداً اندک و گنگ و گاهی متناقض خود است.
هم چنین در نظر بگیرید که:

آیا باید به دنبال اضافه کردن مفاهیم و ایده های نو بود؟
در این مرحله، ممکن اس��ت که طراحان ایده های ش��خصی خود 
را به کار بیفزایند، به مطالعه ی صفحاتی دیگر از مرجع خالقیت 
در گرافی��ک بپردازند یا ایده ی خاصی را دنبال کنند. تش��خیص 
miمرحله ی بعد به این بستگی دارد که هنرمند احساس کند که عناصر
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مقدمه

اضافی یا موارد تأثیرگذار اثر را افزایش می دهد یا خیر.
در استفاده از این کتاب، طراح ممکن است برای یافتن موارد 
مفید، چند صفحه را مطالعه کند یا تمامی کتاب را بررس��ی کند. 
کت��اب را می توان از ابتدا ت��ا انتها یا از انتها ت��ا ابتدا یا بی هیچ 
ترتیبی مطالع��ه کرد و هنگامی که زنجیره ای امیدبخش از افکار 
و ایده های تصویری در ذهن طراح ش��کل می گیرد، این کتاب را 

کنار می گذارد.

جلوه های گرافیکی
هر پروژه ی بصری از صفحه ا ی سفید شروع می شود. هنرمند 
اثرگذار کسی اس��ت که جالب ترین و منحصر به فردترین راه را 

برای پر کردن این فضای خالی پیدا کند.
بخش 1 از کتاب »مرجع خالقیت در گرافیک« شامل راهکارهایی 
مفهومی و بصری اس��ت که به مثابه ی آغازی است برای قدرت 
تصور بیننده در طی دوران تحقیق و جست وجو برای ایده ی بک 

و مؤثر.
سه موضوع برای ایده پردازی و ٦٧ عنوان متفاوت در این کتاب 
استفاده ش��ده اند: المپ )نماد خالقیت(، قس��متی از یک صاعقه 
)نمایانگر انرژی( و سیمی الکتریکی )رابط بین صاعقه و المپ(. 
محدود کردن موضوع به س��ه وس��یله ی رایج دلیلی اس��ت بر 
وجود گس��تره ی وس��یع ایده های مختلف در جست وجو برای 

خلِق تجسمی اثرگذار از یک موضوع.
miتکنیک های گرافیکی این کت��اب، قطعًا به موضوع مورد نظر 
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مقدمه

بیننده تبدیل خواهند شد. این تکنیک ها می توانند به طور منفرد یا 
در ترکیب با سایر تکنیک های رایج با عکس ها، تصویرسازی ها، 
آثار گرافیکی یا متون ترکیب ش��وند. یک ای��ده می تواند تنها از 
ی��ک تصویر و یا از ترکیب چندین تصوی��ر متعدد یا از واکنش 
زنجیره ای غیرمنتظ��ره ای حاصل از یک تصوی��ر یا متن الهام 
گرفته شود. گاهی اوقات تصاویر این کتاب در برابر ذهن بیننده 
انعکاس می یابند و منجر به خلق ایده ای بکر می شوند که بسیار 

فراتر از این کتاب است.
بیننده تشویق می ش��ود که در جس��ت وجو برای ایده های 
مناس��ب، مفاهیم موجود در این کتاب را با خالقیت خود ترکیب 

کند تا رضایت خود و مشتری خود را فراهم آورد. 

mi
rda
sh
tib
oo
k.c
om



مرجع خالقیت در گرافیک 16

جنبش

حرکت کن، بایس�ت
باال، پایی��ن
چپ، راست

جمع شو، متالشی شو
حرکت گردابی کن

زوم کن
خ�م کن
بِِفش�ار
بپی�چان
بلرزان

پرواز کن

به  یک تصویر حرکت ببخشید.

نمادی از حرکت را در یک تصویر قرار دهید.

خود تصویر را به عنوان نمادی از حرکت ارائه دهید.

یک تصویر فعال را با یک تصویر ایستا مقایسه کنید.

mi
rda
sh
tib
oo
k.c
om



17مرجع خالقیت در گرافیک

جنبش
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بیت مپ
 

با کم کردن وضوح، یک تصویر بیت مپ ایجاد کنید.

تنظیمات مختلف را آزمایش کنید.

یک تصویر بیت مپ شده را از طریق ایجاد تصویری جدید 
روی یک شبکه شبیه سازی کنید.

یک تصویر با وضوح باال را با یک تصویر بیت مپ شده ی 
زمخت مقایسه کنید.

تمام یا قسمتی از یک تصویر را بیت مپ کنید.

یک نیم سایه، عکس رنگی، تصویر سیاه و سفید یا عالئم 
تایپی را بیت مپ کنید.

یک تصویر بیت مپ شده را در نقطه ای مرکزی یا 
به صورت تصویری محو در پس زمینه استفاده کنید.

تصاویر بیت مپ شده معموالً بیانگر ظاهری پیشرفته هستند. 
miآیا این موض�وع با پیام و مخ�اطب موردنظر متناسب است؟
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بیت مپ
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نقشه ی اولیه

آیا یک تصویر »ناتمام« می تواند پیام را به بهترین نحو 
منتقل کند؟

با مداد، خودکار، زغال یا گچ طراحی کنید.

کاغذها و پس زمینه های متنوع را امتحان کنید.

تصوی��ری را با نرم افزار نقاش��ی/ طراحی )painter( ایجاد 
کنید، سپس به وسیله ی  فیلترهای تصویری آن را زبر کنید 

سپس با پس زمینه ی یک کاغذ بافت دار ترکیب کنید.

یک طرح اولیه از یک شی را با تصویر خودش ترکیب کنید.

طرح های لئوناردو داوینچی
طرح های تکنیکی و رسم فنی

چ����رک نویسی یا اسکیس خطی
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نقشه ی اولیه
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