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 خالقیت

بینید توسط یک خالق به وجود آمده است، آید، هر چیزی که میخالقیت از خلق کردن و به وجود آوردن می
اند که سرآمد همه از زیبایی طبیعت گرفته تا زیبایی مصنوعی و اختراعات بشری همه و همه به وجود آمده

 چیز منشأ از او دارد.آفرینندگان خداوند متعال است که ریزودرشت همه

ن مطالب را در اول صحبتم گفتم تا به این نتیجه برسم که همه موجودات )زنده( در حد عقل و تفکر خود ای
 باشنددارای خالقیت می

 شمار موارد دارای خالقیت هستند.ها در بیحیوانات خالقیت در شکار و انسان

 پردازیم.ی و جامع به آن میصورت مختصر اما کاربردباشد که بهشناسی میاما مورد بحث ما هنر و زیبایی

خالقیت یعنی درگیری ذهنی با جهان اطرافت، یعنی در خواب و بیداری از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو باهم 
 ترکیب کنی تا به خواسته ات برسی.

 اما در واقع خالقیت درست یک هدفی را به دنبال دارد که آن ایجاد اثری مطلوب است.

اند، یکی با سنگ یکی با نقاط جهان هر یک با سبک خاصی به این امر مشغولهنرمندان بسیاری در اقصا 
 نهایت ایده با متریال های مختلف.ای کاغذ و بیچوب، دیگری با تکه
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 توانید با آن خالقیت به خرج دهید؟ای کاغذ در دست دارید، چگونه میفکر کنید تکه

ها را باهم جمع و کم یا ضرب و تقسیم کنید، چه فکر کنید، ذهن خود را باز کنید، از افکارتان نت بردارید، نت
 شود؟!ای حاصل مینتیجه

شود: کیفیت، راحتی کار، جذابیت و خاص بودن و ... را به خالقیت در همه امور چند جنبه را شامل می
 همراه دارد.

شان آدمی را به وجد کنندهندهای اتومبیل مثال زد که آپشن های خاص و خیرهتوان در برکیفیت کار را می
 آورد.می

راحتی به کارهایش برسد، یعنی کند که بهراحتی کار، مثل اینکه فردی میز کار خود را طوری طراحی می
 کند.فضای کارش را با کارش هماهنگ می

گردند مثال زد محیطی که در سراسر جهان اجرا میتوان مثل آثار گرافیک جذابیت و خاص بودن را هم می
 کنند.که انسان را جذب و مبهوت زیبایی و خاصیت خود می

ها به عمل درآوردن ایده و خالقیتشان است گویی ترین فرق انسانها خالقیت دارند اما عمدههمه انسان
عملی شدن آن روح آدمی خستگی انگار تبدیل ایده به عمل و اجرا، پرورش فکر و تخیل درونی است که با 

 کند.کار را در خود هضم می

کند طوری که با دیدن، دیدن و دیدن، خود کمک بسیار زیادی در پرورش دادهای ذهنی و درونی انسان می
تری تر و منطقیها ایده بهتر، جذابتواند در تمام زمینهتر میدیدن نمونه کارهای بسیار، انسان خیلی راحت

 بدهد.

 شود.های اشتباهش کمتر میبیند و گامه نواقص طرح و ایده خود را در عمل دیگران میچراک
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نشیند و اش در کار به ثمر میزیباترین لحظه برای یک طراح وقتی است که خالقیت یا درگیری ذهنی
بینند تعریف و ان آن کار زیبا را میتر اینکه وقتی دیگرشود و جالباش برای کارها بیشتر میدلگرمی

 کند.تر و راغب برای کارهای بیشتر و بهتر میتمجیدشان هنرمند را دلگرم

اندازه درکش از اطرافش خالقیت دارد توانم به این نتیجه برسم که هر فردی بهدر پایان این مبحث کوتاه می
هایش بسته ی ذهنی انسان به عمل درآوردن ایدهتواند آن را شکوفاتر کند و شکوفایو با تمرین و تکرار می

 است.

دنده ها هراس نداشته باشد و در کارهایش گستاخ و یکفردی قدرتمند است که از افکارش و اجرای آن
 باشد.
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