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 89عادت نویسندگی برای سال دوازده+یک 

 نهم: شعرخوانیعادت 

 جمله: کی در

 .هر روز یک بیت شعر بخوانید

 

نویسنده اگر بخواهد به نثری فاخر و خوب برسد 
عالوه بر خواندن نثرهای وزین باید از مسیر شعر عبور  

 کند.

ها زبان شعر زبان مردمی بوده که هٔم در تمامی دوره
های موزون بیان احساسات خود را با نوشتهآالم و 

اند و به همین دلیل شعر به زبان روزمره کردهمی
 تر است.نزدیک

پرورش ذهن و تقویت قدرت تخیل خالقیت را 
ای خودش را ها در هر نوع نوشتهافزایش داده و این

 دهد.نشان می
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ا تخیل تنه»گوید: طور که واالس استیونس میهمان
انسان با آن بر طبیعت برتری دارد  قدرتی است که

 «ترین نوع بروز این قدرت است.و شعر عالی

 انس گرفتن باها نیاز دارد و یک نویسنده به کلمه
کند و قدم زدن در تر میها را وسیعشعر دنیای واژه

 کند.قلمرو خیال، ذهن او را برای نوشتن گرم می

رضا بابایی عقیده دارد که شعرخوانی کیمیایی 
اثربخش برای نوقلمان است. حتی برای آنان که 

 عمری است با نوشتن مانوس هستند.

گاهی تامل در بوطیقا و زبان یک شاعر به اندازٔه 
 آموز است.شرکت در یک کالس نویسندگی نکته

های متفاوت و خواندن شعر شما را با ساختمان
کند و عالوه بر غنای متنوع جمله سازی آشنا می

های جدید و پیچیدٔه میان کلمات را تواژگانی نسب
 کند.عیان می
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با شعرخوانی، اگر دقیق شوید تعابیر ادبی را 
ها به  ها را در انواع نوشتهتوانید آنآموزید و میمی

 کار بگیرید.

خوانید به طور ممکن است شعری که امروز می
مستقیم تاثر خودش را نگذارد یا کاربرد آن را نبینید 

ن در ناخودآگاه جایی میان اما با حک شد
 دهد.های دیگر خودش را نشان مینوشته

ها و خیلی از بزرگان ادبیات فارسی اندیشه
و  اندهایشان را در شعرهایشان گفتهسنجینکتنه

ها را خواندن شعر فرصت آشنایی با آن اندیشه
 کند.فراهم می
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 چه باید کرد؟

 

 هر روز یک بیت یا قطعه شعر بخوانید.

ممکن است خواندن یک غزل برای شروع راحت 
نباشد و دقیق شدن در آن حتی انرژی زیادی هم 
بگیرد اما با خواندن یک بیت و تکرار آن طی روز 

 توان با آن زندگی کرد.می

 

هایتان بهره سعی کنید از این شعرها در نوشته
 بگیرید.

توانید با خواندن شعر برداری را هم میتمرین کلمه
 دهید.انجام 

 


