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الف(افزایشدرکادبیچگونهصورتمیگیرد؟

هر نوع درگیرکردن ذهن با مفاهیم و ابیات، موجِب افزایِش درک ادبی اس��ت. شعری که 
دبیرمان در کالس می خواند، مطلبی که روی دیواری به چش��ممان می خورد، دل نوش��ته ای که 
در فضای مجازی می بینیم، ترانه ای که در پِس موس��یقی می ش��نویم و … ، همه و همه، باعِث 
افزایش درک ادبی می شود. پس تا می توانید خود را در معرِض این شرایط قراردهید. چه بهتر 
که این مفاهیم برایمان لّذت بخش تر باش��د و هم حّسی ایجاد کند؛ به عبارتی ذهنمان را درگیر 

خودش کند که مستقیمًا به افزایش درک ادبی می انجامد.
 » به ج��ز موارد فوق، داش��تن برنامه ای منّظم و هرروزه )ک��ه در این کتاب به عنوان »
آورده ام( عمِق درک ادبی را نش��انه می گیرد و روز به روز و حّتی بدون اینکه خودمان متوّجه 

شویم درک ادبی مان را باال می برد.

ب(چگونهابیاترابخوانیم؟

از مش��کالت همیشگی ما این اس��ت: »خوانِش ابیات«؛ در بس��یاری از موارد وقتی تسِت 
قرابت را کسی برای ما شفاهی می خواند، از پِس آن، برمی آییم؛ اّما وقتی خودمان ابیاِت تست 

را می خوانیم، به دلیِل بدخوانِی آن، قادر به درک و برداشِت درستی از بیت ها نمی شویم.
راهکارهای بهتر خواندن ابیات:

1- تس��لّط بر وزِن عروضی اشعار: علمی ترین راه ممکِن آشنایی )و تسلّط( بر اوزاِن شعر فارسی 
آن اس��ت که علم عروض )علم وزن ش��عر( را بیاموزیم. بدیهی است این مطلب برای دانش آموزاِن 
رش��ته های تجربی و ریاضی مقدور نیست و جزء مطالِب رشتة انس��انی است؛ اّما می توان به صورت 
سماعی و فقط با شنیدن )و بهتر بگویم گوش کردن( در درِک وزن شعر و نتیجتاً بهتر خواندن بیت ها 
پیش��رفِت شگرفی داش��ت، چرا که اوزان معتبر و اصلِی شعر فارس��ی محدودند. وقتی گوش شما با 
وزنی به طور ناخودآگاه آشنا می شود در خوانِش ابیاِت جدیدی که همان وزن را دارد راحت تر عمل 

می کنید. پس مشّخصاً این کارها را انجام دهید:
هر صفحه تس��تی که می زنید، یک تس��ت را بلند بخوانید و بگذارید از گوِش بیرونی آن  •

را بش��نوید. از غلط خواندن نترس��ید، که هیچ کودِک نوپایی تا زمین نخورد، راه رفتن را 
نمی آموزد. اجازة اشتباه خواندن را از خود سلب نکنید و مطمئن باشید با خواندن مکّرر و 
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مجّدد، به راحتی به خوانِش درست، دست می یابید. این مصراِع حافظ را در نظر بگیرید:
»رخت می دیدم و جامی هاللی بازمی خوردم«

ف��رض کنید دفعة اّول به اش��تباه بخوانید: »َرْخت می دی��دم و جامی هاللی بازمی خوردم« 
زمین که به آسمان نیامده است، با اندک دقّتی، اشتباه خود را درمی یابید؛ چرا که نه معنی 
و نه آهنگ آن جور نیست پس می خوانید: »ُرَخت می دیدم و جامی هاللی بازمی خوردم«

ب��ه خوانش ابیاِت دبیران و اس��تادان با دقّت گوش کنید. روزان��ه در کانال ادبیات الگو و  •
کانال آزمون، بیت های زیادی را برایتان می خوانم، به آن ها گوش کنید.

2- زمانی که کارشناس��ی ارشد ادبیات فارسی می خواندم یکی از استادان دوست داشتنی من 

)دکتر فرهاد طهماسبی(، مطلب جالب و دقیقی دربارة خوانِش ابیات می گفت: »مکث های مناسب، 
وصل های مناس��ب«؛ یعنی، کجا باید مکث کرد و با س��اکن روبه رو هستیم و کجا باید وصل کرد 
و حرکتی بین کلمات یا اجزای یک کلمه وجود دارد. دیگر اینکه می گفت وقتی ش��عر می خوانید 
دیگران حق ندارند از شما ایراد بگیرند و تنها کسی که باید آن را اصالح کند خودتان هستید. حّتی 

چندین بار برگردید و آن را بخوانید تا خوانش و محتوا تناسب و همگونی پیدا کند.
به این بیت سنایی توّجه کنید: »گاه مهرت نماید از سر کین / مر ترا در خیال زّر عیار«

س��ؤال اینجاست: »گاه ِمهرت نماید« یا »گاه ُمهرت نماید« کمی که جلوتر می رویم گفته است 
»از سِر کین« و با اندکی دقّت و مقایسة رابطة بین »مهر و کین« درمی یابیم که این گونه درست 

است: »گاه ِمهرت نماید از سر کین«.
دیگر اینکه در این بیت فرض کنید شما بخوانید: »گاه ِمهرت نماید از سْرکین«

س��ؤال اینجاس��ت »سْرکین« چیس��ت؟ مگر چنین ترکیبی معنا دارد و اساسًا مگر چنین چیزی 
داریم؟ به راحتی با خوانش دوم می گویید: »از سِر کین«.
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پ(غلطهایرایجدرخوانشابیاتکدامهاهستند؟

اگرچه لیس��ت کامل��ی از غلط های رایج و ی��ا جابه جاخوانی، نمی توان ارائ��ه کرد )چرا که 
هرکس��ی اشکاالِت ش��خصِی خود را در خواندِن بیت ها دارد(، اّما بعضی اشتباهات، میان افراد، 

رایج تر و مشترک است. دانستن این لیست به درست خوانی شما کمک می کند:

ِسیْلی  سیلی

ِجْرم  ُجْرم

ِگْرد  َگْرد

ِگل  ُگل

تَْرک  تُْرک

َجست  ُجست

ُملْک  َملِک

َملَک  ُملْک

َملََک  َملِک

َسر  ِسر

ِشکر  ُشکر

َگْرم  َگَرم

او، باش  اَْوباش

ِخَرد  ُخْرد

قُمری  قََمری

ُحلم  ِحلم

ِکشتم  ُکشتم

بُْرد  بََرد

اَْولٰی  اّولی

بُود  بَُود

می ُکنی  می َکنی

ُرسته  َرسته

بَدی  بُدی

قَْدر  قََدر

َعلَم  ِعلْم

نِْه  نَه

ِعلْوی  َعلَوی

ِدرو  َدرو

خودُرْو  خودُرو

ُسْودا  ُسودا

بُستان  بِِستان

ِزنار  ُزنّار

ِمیْ خوریم  می خوریم

مّنت  َمنَت

اِنعام  اَنعام




