نقش همه جلوة نقّاش شد!
تصويریكردن شعر و نوشته در كالس هنر

محمدعلي اشرفي
دبير هنر

اشاره
نزديك ساختن و منطبقكردن واژههاي شعر
و متن به تصوير و نقاشي يكي از تكنيكهاي
مه�م در عرص�ة پ�رورش خالقي�ت هن�ري
دانشآموزان است.
در س�نت ادب�ي و هن�ري س�رزمين م�ا اين
موض�وع س�ابقهاي ديرين�ه دارد .ترجم�ان
تصويري صحنههاي ش�ورانگيز ش�اهنامه و
نگارگ�ري از موضوعات عرفان�ي آثار موالنا و
س�اير متون ادبي نمونههايی تكامليافتهاند
ك�ه زنگ مفهومي مت�ن را در ذهن بيننده به
ص�دا درميآورند .در اين نوش�تار با تكيه بر
ش�عر غني فارس�ي به اين تكنيك به عنوان
روشي كاربردي توجه شده است.

كليدواژهها :تصويري كردن ،شعر ،كالس هنر
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در كالس درس يك��ي از روشهاي كاربردي كه بازخورد
و كارايي مناسبي هم دارد ،تبديلكردن تك مصرعها و تك
بيتهاي تصويري به موضوعي براي تصويرس��ازي و نقاشي
است .زمان درس هنر فرصت بسيار مناسبي است كه اصالت
هنري بكر و دس��تنخوردة دانشآموزان را ش��كوفا كنيم و
خالقيت پيشبيني نشدة آنها را در تبديلكردن متن ،شعر
و داستان ،به تصوير و نقاشي محك بزنيم.
اين روش ش��رط سني و دورة درس��ي خاص ندارد اما براي
بهبار نشستن آن يك الزام جدي وجود دارد و آن اين است كه
آس��تين معلم و مدرس هنر در مقاطع مختلف پر از سوژهها و
مضامين جاذب و به قولي «دانشآموزپسند» باشد تا اين روش
بهجاي بازخورد منفي ،با اس��تقبال آنها روبهرو شود .الزم به
يادآوري است كه كتابهاي درسي ،بهويژه درس فارسي ،داراي
نمونههاي مناسبي هستند كه ميتوان از آنها استفاده كرد .در
عين حال ،براي بسط موضوع به برخي از نمونهها ،كه از ساده
به پيچيده تنظيم شدهاند و داراي ظرفيت تصويرسازي و نقاشي
هستند ،نگاهي مياندازيم:

باد آمد و برگ الله را برد

(نظامي)

سالها مشعل ما پيشر ِو دنيا بود
چشم دنيا همه روشن به چراغ ما بود
(شهريار)

او چو خورشيد بود و من فانوس
حالت قطره بود و اقيانوس
(افشين عال)
يعني اي طفل بينديش و بكار
كه همان ميدروي آخر كار

و زان ديدن كه حيرت حاصلش بود
دلش در چشم و چشمش در دلش بود
(نظامي)
گر بهدست تو خدنگي است مرا هم سپريست!
چار چيز آمد كه يابد ديده و دل نور از آن
خط خوب و روي خوب و سبزه و آب روان
به خار زار جهان گل به دامنم با عشق
صفاي روي تو تقديم ميكنم با عشق
(مشيري)
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سبكبار مردم سبكتر روند
با جوانهها ،نويد زندگي است
زندگي شكفتن جوانههاست
(مشيري)

جهان چون چشم و ّ
خط و خال و ابروست
كه هر چيزي بهجاي خويش نيكوست
(شبستري)

اي جواني چه زود ميگذري!

(پژمان بختياري)
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اال اي ساحل اميد ،سعي عاشقان درياب
كه ما كشتي در اين طوفان به سوداي تو
ميرانيم
(ابتهاج)
ملك هستي اجتماع ذرههاست

نامه را گر ميبري قاصد زباني هم بگو
نامه را آهسته بگشا دل در آن پيچيده است

اي صبا امشبم مدد فرماي

راستي موجب رضاي خداست
كس نديدم كه گم شد از ره راست

مشورت در امور تا نشود

دلم گهوارة غمهاي عالم
ز مشرق تا به مغرب تاب ميخورد
(اخوان)
رشــد آموزش

هر روز به شاخة گل زرد
پروانه چو بال و پر فشاند
يا بلبلي از درون پر درد
فرياد كند ،ترانه خواند
هر سوي فرشته بال گستر
اي دوست مرا بهخاطر آور
(اسدا ...اشتري)

پاييز رنگ و بوي مرا زرد كرده است
سبزم كن اي نسيم لطيف بهاريام
(وليئي)

(بختیاری)

(حافظ)

گره از كار بسته وانشود

آيينة نگاهت پيوند صبح و ساحل
لبخن ِد گاهگاهت صبح ستارهباران
(شفيعي كدكني)
افق رنگي درياچة چشمان تو را
اختران غرق تماشا كه چه چشمانداز است!
(شهريار)

به پرستو ،به گل ،به سبزه درود
به ،شكوفه ،به صبحدم ،به نسيم
به بهاري كه ميرسد از راه

(مشيري)

بيگانگي نگر كه من و يار چون دو چشم
همسايهایم و خانة هم را نديدهايم
(صائب)
آري به اتفاق جهان ميتوان گرفت

جز طريق راستي راهي مپوي

ب ِكش دشواري منزل به ياد عهد آساني

تيزت ََرك گام زن منزل ما دور نيست!

(حافظ)

(رسا)

سرشار از نمونههاي تصويرگرايانه است كه ميتوان
از آنها در انتخاب مضامين بهره گرفت؛ از جمله:
ميتوان با اين خدا پرواز كرد
سفرة دل را برايش باز كرد
البته در اينجا يادكردن از منظومة زيباي «حيدربابا سالم» استاد
شهريار نيز بسيار بسزاست؛ زيرا به تعبير اُدبا اين قطعة زيبا بهخاطر
تصویرگری شاعرانهاش مانند يك اثر تصويري متحرك است كه با
حركت آرام كلمات و عبور ُكند آنها اجرا ميشود.
اشعار پروين اعتصامي نيز عالوه بر سادگي و همهفهم بودن
از نظر داشتن ويژگي تصويري و داستاني ،منبع قابل استفادهاي
براي تمرين بيشتر اين ش��يوة كاربردي است .بهخاطر داشته
باشيم كه قدرت تصويرس��ازي از مضامين اشعار و نوشتهها و
موضوعات به مثابه يك توانايي هنري در تمام هنرهاي تجسمي
ام��ري موردنياز و ضروري اس��ت كه باي��د آن را پرورش داد و
تقويت كرد .آنچه بايد به اين نكته افزود اين است كه در مراحل
اوليه ضرورتي ندارد جزءبهجزء كالم به تصوير و نقاشي تبديل
ش��ود بلكه تصويري كردن قس��متهايي كه ام��كان آن براي
دانشآموزان وج��ود دارد ،كفايت ميكند؛ زيرا در اين مرحله،
هدف برقراري ارتباط بين كالم و تصوير است.

(حافظ)

(اقبال)

اي «رسا» جمله دانشآموزان
بايد اين نكته را بياموزند
مردمان موفق امروز
كودكان جسور ديروزند
(دكتر رسا)
به گيتي نام ايران جاودان باد
هماره خاك پاكش درامان باد
(دكتر رسا)

به نمونههايي از اشعار پروين توجه كنيد.

كوشنده هميشه رستگار است
سرماية راستي بهدست آر
چراغ هنر شمع راه تو باد
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به اين فهرست ميتوان شمار قابل توجهي از اشعار
و عبارات��ي را كه در درازناي زمان به ضربالمثلهاي
تصويري تبديل شدهاند ،اضافه كرد:1
صفاي هر چمن از روي باغبان پيداست
سيالب نپرسد كه ره خانه كدام است؟
كلوخانداز را پاداش سنگ است
شغاالن جاي شيران را گرفتند
سبزه بر سنگ نرويد چه ُگنه باران را؟
طبل رسوايي ما بر سر بازار زدند
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صحبت سنگ و سبو راست نيايد هرگز
صيد غافل زحمت صياد را كم ميكند
جست
عاقل به كنار جوي تا پُل مي ُ
ديوانه برهنه پاي از آب گذشت
هرجا كه پريرخي است ،ديوي با اوست
در گفتوگ��و ب��ا نقاش��ان و نگارگران بزرگ كش��ورمان،
اس��تفادة هميش��گي آنان از گنجينة ش��عر و ادب فارسي
ب��ه عنوان مهمترين منبع الهام م��ورد تصديق قرار گرفته
اس��ت .اين روش كارب��ردي ،مقدمهاي ب��راي وصلكردن
دانشآموزان به منبع غني ،سرش��ار و پايانناپذير ادبيات
فارس��ي اس��ت كه در س��احت زرين هن��ر ميتواند نقش
زيربناي��ي و قوامدهن��دة پاي��ه فكري داش��ته باش��د و به
خالقيت هنري دامن زند.
مالحظه ميش��ود كه در اي��ن مضامين ميتوان طيفي از
مصداقهاي عيني تا مفاهيم انتزاعي از آس��ان به پيچيده يا
از واقعيت به ذهنيت را دستهبندي كرد و كارايي آنها را در
آزمايشگاه هنري كالس سنجيد.
بهط��ور حتم ،به دليل پيشبين��ي ناپذير بودن موضوع
و نحوة برخورد هنري بچهها با س��وژههاي مطرح ش��ده،
نتيجة كار بس��يار ج��ذاب خواهد بود .نگارن��ده تجربيات
عيني و ارزندهاي از اليههاي جمالشناختي دانشآموزان
با اين روش كس��ب ك��رده كه حت��ي براي معلم��ان نيز
درسآموز است.
از مرحلة س��وژههاي ش��عري ك��ه عبور كني��م برخي از
نويس��ندگان ق��درت تصويرس��ازي خ��ود را در متنه��ا و
داس��تانهاي نگاش��ته ش��ده به زيباي��ي ب��هكار گرفتهاند.
ب��راي نمون��ه ،ترجمة يك��ي از اش��عار «آلفرد تنيس��ون»،
اديب و نويس��ندة معروف انگليس��ي ،واجد ويژگي تصويري
فوقالعادهاي اس��ت كه در اين شعر با عنوان «شكوه عقاب»
آمده است:

عقاب ،اين پرندة شكوهمند را ميبيني
كه چگونه بر صخرههاي بلند چنگ مياندازد
در زمينهاي پهناور دوردست ،نزديك به خورشيد
پرواز ميكند
و چون مينش��يند ،آس��مان الجوردي��ن همچون
حلقهاي برگردن اوست.
درياي م ّواج در زير پايش ميخزد

او از فراز ديوارهاي مرتفع كوه به دريا مينگرد
2
و بهناگاه چون صاعقه بر سر صيدي فرود ميآيد.
تصويره��اي آفريده ش��ده در اين ش��عر در هماهنگي
با اجزاي كلمات بس��يار ديدني اس��ت؛ ت��ا آنجا كه دكتر
حس��ين الهي قمش��هاي در توصيف اين ترجمة ش��عري
مينويسد:
«اين ش��عر بس��يار به نقاشي نزديك ش��ده است و نشان
ميدهد ك��ه با قلم نيز مانند قلممو ميتوان نقاش��ي كرد و
گاه نقشي خوشتر و بهتر و بادوامتر آفريد .يكي از امتيازات
ش��عر بر نقاش��ي اين اس��ت كه نس��خة اصلي ندارد كه در
موزهاي باش��د و ديگران نقش آن را در كتاب بينند يا گاهي
براي ديدنش به موزه روند ،بلكه ش��عر براي همهكس نسخة
اصلي است».3
نكت��ة جالبتر اينكه ش��عر ظرفي��ت آن را دارد كه يك
معني بس��يار بزرگ را در خود بگنجاند؛ بهطوري كه از يك
مصرع يا بيت آن به عنوان شعاري محوري براي رخدادهاي
بزرگ جهان استفاده شود .براي نمونه« ،هيئت انتخاب شعر
المپيك س��ال  2012لندن به سرپرس��تي كارول ان دافي،
كه ملكالش��عراي انگلستان است ،پس از بررسي  360شعر
و جمله ،باالخره بخش��ي از ش��عر آلفرد تنيسون را انتخاب
كرد .اين گروه به دنبال متني بودند كه به نحوي بيانكنندة
تالش ،ش��كوه و بُرد و باخت ورزش المپيك باشد و سرانجام
از ميان آثار بررس��ي شده سطر «تالش كردن ،پوييدن،
يافتن و تس��ليم نشدن» را از آن شاعر بزرگ برگزيدند»4.
مالحظه ميشود که اين سطر عميق و پرمعنا از زواياي گوناگون
ميتواند منبع الهام براي خلق اثر نقاش��ي ،طراحي ،گرافيك و
حتي خوشنویسی بهحس��اب آيد و همچنانكه شعار المپيك
جهاني قرار گرفته است ،ميتواند موضوع دستورزي هنري و
قلمگرداني آزادانة بچهها در كالس نيز باشد.
ميدانيم كه تبديل نوش��ته به اثر هنري ،آن هم به ش��كل
كالس��يك و كاربردي ،کار تازه يا بديعي نيس��ت و هر كدام از
معلماني كه اين نوش��ته را مطالعه ميكنند ،تجربياتي ارزنده
از اين دس��ت را خود به عنوان خاطرات دلنشين تدريس بهياد
ميآورند .در عين حال ،اس��تفاده از اي��ن روش به عنوان يك
«روش تدريس فعال» نيز گاهي مغفول ميماند و علت تأكيد
در اين نوشتار فقط يادآوري و تأكيد بر بهرهگيري از آن است.
بايد توجه داش��ته باش��يم كه در اي��ن روش به دنبال آن
نيس��تيم كه حتم��اً انتظارات معلم هن��ر در رعايت اصول و
مباني هنرهاي تجسمي توس��ط دانشآموزان برآورده شود
بلك��ه هدف ،باالبردن ق��درت تصويرس��ازي از متن و بهراه
انداخت��ن چرخ تصويرس��ازي خيالي دانشآموزان اس��ت تا
هرك��س آزادان��ه و بدون قيد و بند ،زبان هنري و ش��خصي
خود را بهكار گيرد .اتفاقاً برخورد هوش��مندانة معلم هنر در

آزاد گذاشتن ذهن و ضمير و دست بچهها شيوهاي است كه
ب��ا بهرهگيري از آن ،ميت��وان آرامآرام مباني و اصول را در
جريان كار به دانشآموزان يادآوري كرد.
اين شيوه اگر در كالس درس هنر نهادينه شود ،بيترديد
تأثير خ��ود را در بيرون از كالس نش��ان خواه��د داد؛ زيرا
آثار بچهه��ا نمايش��گاهي از نگارخانة خي��ال خالق هنري
آنهاس��ت كه در تمام مدرس��ه قابل به نمايش گذاشتن و
تماشاست .بروز اين احس��اس هنري به دليل آنكه با ضمير
ناخودآگاه بچهها مرتبط است ،پاياني ندارد و ميتوان دمادم
دس��تچينهاي ت��ازه و تازهتري از آن را براي س��فرة هنر
مدرسه به ارمغان آورد.
اما تأكيد نهايي همان اس��ت كه ش��كلآفريني از موضوع
نوش��تاري ،مستلزم انس پيوس��تة معلم با ادبيات يا حداقل،
بهرهگرفتن از ادبا و گفتوگو با آنان يا همنشيني با آثار ادبي
است كه دستماية اوليه را براي اين روش فراهم ميكند.
پينوشت

 .1نگاه كنيد به كتاب ارزشمند «فوت كوزهگري ،مَثلهاي فارسي و

داستانهاي آن» ،زيرنظر مصطفي رحماندوست ،انتشارات مدرسه.

در اين كتاب دو جلدي ضربالمثلهاي شيرين زبان فارسي همراه

با داستانهاي مرتبط با آنها به تفصيل ذكر شده است .بسياري از
اين ضربالمثلها قابليت تبديل شدن به تصوير و نقاشي را دارند

و مطالعة آنها موجب غنيشدن ذهن معلمان و همكاران هنري در

ارتباط با ظرفيتهاي زبان فاخر فارسي و موضوع موردنظر ميشود.

در اين كتاب برخي از ضربالمثلها به تصوير تبديل شدهاند.

 .2ترجمة شعر «شكوه عقاب» اثر آلفرد تنيسون در

كتاب در قلمرو زرين (ص  ،)535ترجمة حسین الهي

قمشهاي ،انتشارات سخن ،تهران ،چاپ دوم.1390 ،
 .3همان منبع ،ص .535

 .4روزنامة ابرار  ،1389/12/11صفحة «آيينة هنر».
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