
پایۀ دهم

درس یکم:�مبانی�تحلیل�متن�..................................................................  8

پایۀ دهم

20  .............................................................................. درس یازدهم:�قافیه�
درس دوم:�سازه�ها�و�عوامل�تأثیرگذار�شعر�فارسی�......................................  34 
39  ......... درس های پنجم و هشتم:�هماهنگی�پاره�های�کالم�ـ�وزن�شعر�فارسی�

پایۀ یازدهم

درس دوم:�پایه�های�آوایی�....................................................................... 56
64 ................................................... درس پنجم:�پایه�های�آوایی�همسان�)1(�
76 .................................................. درس هشتم:�پایه�های�آوایی�همسان�)2(�
درس یازدهم:�پایه�های�آوایی�همسان�دولختی�.........................................  90

پایۀ دوازدهم

 100  ....................................................... درس دوم:�پایه�های�آوایی�ناهمسان�
121  ............................................... درس پنجم: اختیارات شاعری )1(:�زبانی�
درس هشتم: اختیارات شاعری )2(:�وزنی�...............................................  137
درس یازدهم:�وزن�در�شعر�نیمایی/�نام�گذاری�وزن�ها�..............................  152

پایۀ دهم

172  .............................................................. درس سوم:�واج�آرایی،�واژه�آرایی�
درس ششم:�سجع�و�انواع�آن�................................................................  178
درس نهم:�موازنه�و�ترصیع�.....................................................................  184
درس دوازدهم:�جناس�و�انواع�آن/�اشتقاق�)هم�ریشگی(�..........................  190

پایۀ یازدهم

200  ............................................................................... درس سوم:�تشبیه�
درس ششم:�مجاز�................................................................................  211
219  ............................................................................... درس نهم:�استعاره�
درس دوازدهم:�کنایه�...........................................................................  230

پایۀ دوازدهم

درس سوم:�مراعات�نظیر،�تلمیح�و�تضمین�...............................................  235
درس ششم:�لّف�و�نشر،�تضاد�و�متناقض�نما�.............................................  245
255  .................................................... درس نهم:�اغراق،�ایهام�و�ایهام�تناسب�
درس دوازدهم:�حّس�آمیزی،�حُسن�تعلیل�و�اسلوب�معادله�.......................  267

پایۀ دهم

درس چهارم:�تاریخ�ادبّیات�پیش�از�اسالم�و�قرن�های�اّولیءه�هجری�..............  281
291  ............................... درس هفتم:�سبک�و�سبک�شناسی�)سبک�خراسانی(�

درس دهم:�زبان�و�ادبّیات�فارسی�در�سده�های�پنجم�و�ششم�و�ویژگی�های�
سبکی��آن�.............................................................................................  301

پایۀ یازدهم

312  ............................. درس یکم:�تاریخ�ادبّیات�فارسی�در�قرن�های��8�،7و�9 
321  .................. درس چهارم:�سبک�شناسی�قرن�های��8�،7و��9)سبک�عراقی(�
328  ............................ درس هفتم:�تاریخ�ادبّیات�فارسی�در�قرن�های��10و�11 
درس دهم:�سبک�شناسی�قرن�های��10و��11)سبک�هندی(�....................  334

پایۀ دوازدهم

343  ........ درس یکم:�تاریخ�ادبّیات�قرن�های��12و��13)دورءه�بازگشت�و�بیداری(�
درس چهارم:�سبک�شناسی�قرن�های��12و��13)دورءه�بازگشت�و�بیداری(�....  354
درس هفتم:�تاریخ�ادبّیات�قرن��14)دورءه�معاصر�و�انقالب�اسالمی(�.............  361
درس دهم:�سبک�شناسی�دورءه�معاصر�و�انقالب�اسالمی�...........................  373

پایۀ دهم

383  .......................................................................... مفهوم�و�قرابت�معنایی�

پایۀ یازدهم

389  .......................................................................... مفهوم�و�قرابت�معنایی�

پایۀ دوازدهم

399  .......................................................................... مفهوم�و�قرابت�معنایی�

405  .............................................................................. پاسخ نامءه تشریحی 

پاسخ نامءه کلیدی .................................................................................  540



137

 اختیاراتی است که براساس آن ها، شاعر تغییراتی کوچک و جزئی در وزن ایجاد می کند؛ تغییراتی که گوش فارسی زبانان آن ها را عیب نمی شمارد.
 تفاوت »اختیارات زبانی« با »اختیارات وزنی« در این است که: »اختیارات زبانی« فقط قابلّیت ها و تسهیالتی در تلّفظ برای شاعر فراهم می کند تا به 

ضرورت وزن از آن ها استفاده کند بی آن که موجب تغییر در وزن شعر شود؛ اّما »اختیارات وزنی« امکان تغییراتی کوچک در وزن را فراهم می کند.
 اختیارات وزنی 4 نوع است؛ شامل:

 بلندبودن هجای پایان مصراع  آوردن فاعالتن به جای فعالتن  ابدال  قلب.
حاالهرکدومازایناختیاراتوزنیرویکییکیتوضیحمیدمتاخوبخوبیادشونبگیریوتویتشخیصدادنشون،عینبرقوبادعملکنی!!

هجای پایانی مصراع ها )چه کوتاه باشد و چه کشیده(، همواره بلند )ــ( به حساب می آید؛ به عبارتی: اگر در پایان مصراع ها، هجای کوتاه )U( یا کشیده 
)ــ U( بیاید، در حکم هجای بلند )ــ( است؛  آن را بلند به حساب می آوریم و با عالمت »ــ« نشان می دهیم.

مـاه را مانـی، ولیکن مـاه را گفتار نیسـتسـرو را مانـی، ولیکـن سـرو را رفتـار نـه

پایه های آوایی
َنْرتاَرفـراْوَسرَکنلیـَونیماراْوَسر

نیستْرتاگُفـراْهماَکنلیـَونیماراْهما

خوشه های هجایی
UــــــUــــــUــــــUــ

UــــــUــــــUــــــUــ

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 هجای پایانی مصراع اّول )َن( و هجای پایانی مصراع دوم )نیست(، به ترتیب »هجای کوتاه« )U( و »هجای کشیده« )ــ U( هستند که طبق اختیار 
وزنِی »بلندبودن هجای پایان مصراع« هر دو را بلند به حساب می آوریم تا وزن شعر به صورت »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« حاصل شود.

ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد!چو عاشق می شدم، گفتم که بردم گوهر مقصود

پایه های آوایی
صودَمقـِرهَـگُوَدمبُرِکتَمگُفـَدمُشـمیِشقعاُچ

َرددا}I· فِـi¼· ِجُموِچیاَدرÄH¸ ِکتَمنِسـدانَـ

خوشه های هجایی
UــــــUــــــUــــــUــ

UــــــUــــــUــــUــــــ

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 هجای پایانی مصراع اّول )صود( یک هجای کشیده )ــ U( است که طبق اختیار وزنِی »بلند بودن هجای پایان مصراع« آن را بلند به حساب می آوریم. البتّه
هجایچهاردهممصراعاّول)رِ(وهجاییازدهممصراعدوم)ِج(همطبقاختیارزبانیِ»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«،بههجایبلندتبدیلمیشنتاوزنشعرمختلنشه.

بـر سـر آتـش دلـم همچـو زبانه مـی رویمن به زبان اشک خود می دهمت سالم و تو

پایه های آوایی
ُتُمالَسـَمتهَـَدمیُخدِکاَشـِنباَزِبَمن

ویَرمیِنباَزُچهَمـلَمِدِشتَـآِرَسـبَر

خوشه های هجایی
UــUــUUــــUــUــUUــ

ــUــUــUUــــUUــUUــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(
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 هجای پایانی مصراع اّول )ُت( یک هجای کوتاه )U( است که طبق اختیار وزنِی »بلند بودن هجای پایان مصراع«، بلند به حساب می آید؛ ضمن این که: هجای ششم 
مصراع دوم )ِش( نیز طبق اختیار زبانِی »بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه«، بلند به حساب می آید تا وزن همسان دولختِی »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« ایجاد شود.

اگر هجای پایانی مصراع ها به »ان، ون، ین« ختم شده باشد  این دسته از هجاها به هیچ عنوان هجای کشیده نیستند و مشمول 
اختیار وزنِی »بلند بودن هجای پایان مصراع« نمی شوند؛ زیرا: در این نوع از هجاها، »ْن« ساکن پس از مصّوت بلند »ا،  ی، و« در تقطیع 

به حساب نمی آید و این هجاها بدون در نظر گرفتن »ْن«، از همان ابتدا یک هجای بلند به حساب می آیند.

عقـل و جان را بسـتء زنجیر آن گیسـو ببیننکتـه ای دلکش بگویـم، خال آن مـه رو ببین

پایه های آوایی
ÃM¸ بِـروَمهA· ِلخایَمگوبِـَکشِدلـایِتنُکـ

ÃM¸بِـسوگیـA·ِرجیـَزنـِیِتبَسـرا[I· ُلَعقـ

خوشه های هجایی
ــUــــــUــــــUــــــUــ

ــUــــــUــــUــــــUــ

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 »ْن« ساکن در هجای پایانی هر دو مصراع، در تقطیع به حساب نیامده و هجاهای موردنظر، یک هجای بلند )ــ( هستند. البتّههجایهفتممصراعدوم
)یِ(،یههجایکوتاههکهطبقاختیارزبانیِ»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«بههجایبلندتبدیلمیشه.

در آن دسته از اوزان شعری که با رکن »فعالتن: U U ــ ــ« شروع می شوند )مانند »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن«، »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن«، 
 »فعالتن فعالتن فََعلُن« و »فعالتن مفاعلُن فََعلُن«(، شاعر می تواند به جای »فعالتن« آغاز مصراع که با هجای کوتاه )U( شروع شده، رکن »فاعالتن
ــ U ــ ــ« بیاورد ـ که هجای آغازین آن بلند )ــ( است ـ . البتّهحواستباشهکهعکسایندرستنیست؛یعنیشاعرنمیتونهبهجای»فاعالتن:ــU ــــ«

آغازمصراع،ازرکن»فعالتن:U U ــــ«استفادهکنه.

اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«  ممکن است در رکن آغازین مصراع اّول یا رکن آغازین مصراع دوم و یا در رکن آغازین هر 
دو مصراع به صورت هم زمان اّتفاق بیفتد.

بـه وداعـی دل غمدیـدءه مـا شـاد نکـردیـاد بـاد آن که ز مـا وقت سـفر یـاد نکرد

پایه های آوایی
َکردنَـْدیافَرَسـِتَوقـماِزِکHj· باْدیا

َکردنَـْدشاماِیِددیـَغمـِلِدعیداِوِب

خوشه های هجایی
UUــــUUــــUUــــUــ

UUــــUUــــUUــــUU

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن شعر به صورت »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ« است؛ اّما: شاعر در رکن آغازین مصراع اّول، به 
جای »فعالتن: U U ــ ــ« از رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« استفاده کرده )مصراع را با هجای بلند )ــ( آغاز کرده(. درموردتماموزنهاییکهبارکن»فعالتن«

عمیشن،وضعبههمینشکله؛یعنیبهجایرکن»فعالتن«آغازمصراع،میتونهرکن»فاعالتن«بیاد.متوجّهشدیداستانچیه؟! شرو
خلیلبـت خــود را بـشـکـن خـوار و ذلـیـل ــو  چ ــّوت  ــت ف ــه  ب ــو  ش ــور  ــام ن

پایه های آوایی
لیلَذُرخاَکنِشـبِـراُخدِتبُـ

لیلَخـُچَوتتُوُفـِبُشوَورْمـنا

خوشه های هجایی
UUــــUUــــUU

UUــــUUــــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت به صورت »فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ« و یک وزن مسّدس )شش رکنی( است؛ اّما: شاعر طبق اختیار 
وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، در رکن آغازین مصراع دوم، به جای »فعالتن: U U ــ ــ« از رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« استفاده کرده.
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عهـد نابسـتن از آن بِْه که ببنـدّی و نپاییمن ندانسـتم از اّول که تو بـی مهر و وفایی

پایه های آوایی
ییفاَوُرمِهـبیُتِکَولَزوَمـتَـنِسـدانَـَمن

ییپانَـُیدیبَنـبِـِکبِـهHpْ· نَـتَـبَسـناْدَعهـ

خوشه های هجایی
ــــUUــــUUــــUUــــUــ

ــــUUــــUUــــUUــــUــ

فعالتنفعالتنفعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت، در اصل به صورت »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ« بوده؛ اّما: شاعر در رکن آغازین 
هر دو مصراع، به جای »فعالتن: U U ــ ــ« از رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« استفاده کرده )هر دو مصراع را با هجای بلند آغاز کرده( و به این ترتیب، وزن 

به صورت »فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« حاصل شده.

در میان وزن های عروضی شعر سّنتی، اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« فقط و فقط در 4 وزن عروضی زیر اّتفاق می افتد؛   
اگر بیتی در یکی از این وزن ها سروده شده باشد، در صورتی که در رکن آغازین مصراع های آن )مصراع اّول یا مصراع دوم یا هر دو مصراع آن(، 

به جای »فعالتن: U U ــ ــ«، رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« آمده باشد، مطمئّناً مشمول این اختیار وزنی است. اّما آن 4 وزن مهم:
 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ

 فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ 
 فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ
 فعالتن مفاعلن فََعلُن: U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ

بااینحساب،تویتستهاییکهایناختیاروزنیموردسؤالقرارمیگیره،برایاینکهتوزمانتصرفهجوییکنیووقتتروهدرندی،اصاًلنیازنیست
بِریسراغبیتهاییکهتووزنیغیرازاینچهاروزنعروضیسرودهشدن؛بیتهاییروبررسیکنکهتویکیازاینچهارتاوزنباشن؛والّسالم.

 در برخی از اوزان شعری، شاعر می تواند به جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U( در میان مصراع، یک هجای بلند )ــ( بیاورد که به آن »ابدال« گفته می شود؛
به عبارتی: اختیار وزنی »ابدال« زمانی صورت می گیرد که شاعر دو هجای کوتاه کنار هم )U U( در یکی از مصراع ها را دقیقاً در مقابل یک هجای بلند )ــ( قرار دهد.

که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هستنـه مـِن خـام طمع عشق تـو می ورزم و بـس

پایه های آوایی
بَسُمَزَورمیُتِقِعشـَمعَطْمخاِنَمـَن

هَسترییابِسـُتِلِخیـَدرِتْخـسوَمنُچِک

خوشه های هجایی
UUــUUــــUUــــUUــ

UUــــUUــــUUــــــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 این بیت در وزن »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ« سروده شده؛ اّما: شاعر در رکن پایانی مصراع دوم، 
به جای رکن »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده کرده؛  طبق اختیار وزنِی »ابدال«، به جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U( از یک 
هجای بلند )ــ( استفاده کرده و به این ترتیب، دو هجای کوتاه »َز، ُم = U U« در مصراع اّول را در تقابل با هجای بلند »ری = ــ« در مصراع دوم قرار 
داده. ضمنًابهایندوتانکتههمتوجّهداشتهباش:1-هجایسوممصراعاّول)ِن(،یههجایکوتاههکهطبقاختیارزبانی»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«بههجایبلند

تبدیلمیشه.2-هجایپایانیمصراعدوم)هَست(،یههجایکشیدهستکهطبقاختیاروزنی»بلندبودنهجایپایانمصراع«بلندبهحسابمیاد.
سخن شناس نه ای جان من! خطا این جاستچو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست

پایه های آوایی
طاستَخـِکگوَمـِدلِلاَهـِنَخـُسـوینَـبِشـُچـ

جاستÄH¸طاَخـَمنِنجاایِنْسناِشـَخنُسـ

خوشه های هجایی
UــUــUUــUــUــUU

UــUــUUــــUــUــــ

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(
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 وزن این بیت، به صورت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ« است؛ اّما: در رکن پایانی مصراع دوم، طبق 
اختیار وزنِی »ابدال«، به جای رکن »فََعلن: U U ــ« از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده؛ به عبارتی: شاعر در رکن پایانی مصراع دوم، به جای استفاده از دو 
هجای کوتاه کنار هم ـ که در تقطیع هجایی باید دقیقاً در مقابل دو هجای کوتاه رکن پایانی مصراع اّول )یعنی »ِک، َخـ«( قرار بگیرند ـ از یک هجای 
بلند )ÄH¸ = ــ( استفاده کرده. هجایهفتممصراعاّول)ِن(همـهمونجورکهدیدیـطبقاختیارزبانی»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«بههجایبلندتبدیلشد.به

عالوه،هجایپایانیهردومصراعهمهجایکشیدهستکهطبقاختیاروزنیِ»بلندبودنهجایپایانمصراع«،بلندبهحسابمیان.

در بیت هایی که اختیار وزنِی »ابدال« به کار رفته، همیشه یکی از مصراع ها نسبت به مصراع دیگر، یک هجا بیشتر دارد؛ زیرا: در یکی از 
مصراع ها، به جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U(، فقط یک هجای بلند )ــ( به کار می رود؛ مگر این که اختیار وزنِی »ابدال« در هر دو مصراع 
اتّفاق بیفتد؛ که در این صورت تعداد هجاهای مصراع ها برابر خواهد بود. مثاًلتوهمینمثالقبل)چوبشنویسخِن...(،مصراعاوّل15هجاداشتومصراع

دوم14هجا؛چونتورکنپایانیمصراعدوم،بهجای»فَعَُلن:U U ــ«)رکِن3هجایی(از»فَعلُن:ــــ«)رکن2هجایی(استفادهشدهبود.

ـ« است و نیز در تمامی وزن های عروضی ای  اختیار وزنِی »ابدال«  در آن دسته از وزن های عروضی که رکن پایانی شان »فََعلُن: U Uـ 
ـ U U« وجود داشته باشد، به کار  ــ  ـ« و یا »مستفعُل:ـ  ـ U Uـ  ـ« و یا »مفتعلن:ـ  ــ  که در آن ها یکی از رکن های عروضی »فََعالتن: U Uـ 
 می رود؛ زیرا: به جای دو هجای کوتاه کنار هم در آن ها، یک هجای بلند می تواند بیاید؛ به عبارتی: اختیار وزنِی »ابدال«، اغلب در 4 رکن

عروضِی زیر اّتفاق می افتد؛ به این صورت:
 فََعلُن ) U U ــ(  فَع ُلن ) ــ ــ(.

 فََعالتن ) U U ــ ــ(  مفعوُلن ) ــ ــ ــ(.
 مفتعلن )ــ    U U ــ(  مفعوُلن )ــ  ــ ــ(.
 مستفعُل )ــ ــ   U U (  مفعوُلن )ــ ــ ــ (. 

حاال»ابدال«روتوهرکدومازاینرکنهابامثالبراتتوضیحمیدمتادیگهغمتنباشه.
)U U( ــ« است، گاه به جای دو هجای کوتاه کنار هم U U :ــ«: در بعضی اوزان عروضی که رکن پایانی شان »فََعلُن U U :ابدال در رکن »َفَعلن )الف 

در رکن پایانی، یک هجای بلند )ــ( می آید؛ به عبارتی: به جای »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده می شود؛ ضمن این که: در نام گذاری این 
دسته از اوزان، اصل و معیاِر نام گذاری، همان دو هجای کوتاه )U U( است نه ابداِل صورت گرفته؛  وزن ابیات را باید براساِس »فَِعلُن: U U ــ« 

مشّخص و نام گذاری کنیم نه براساِس »فَع ُلن: ــ ــ«.
اسـت طـرب  و  عـیـش  مـایــء  او  از طــرب، بـیـش حـذر نــتـوان کــردغـم 

پایه های آوایی
بَستَرَطُشِعیـِیِیمااومَِغـ

َکرد«H· نَتـَذرحَـْشبیـَربَطاز

خوشه های هجایی
UUــــUUــUU

ــــــUUــــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

: ــ« براساس اختیار  ·H»« ــ« است؛ اّما: در رکن پایانی مصراع دوم، هجای بلنِد U U /ــ ــ U U /ــ ــ U U :وزن این بیت »فعالتن فعالتن فََعلُن 
وزنی »ابدال«، در تقابل با دو هجای کوتاه نهم و دهم مصراع اّول )َط، َر = U U( قرار گرفته؛ به عبارت بهتر: شاعر به جای استفاده از »فََعلُن: U U ــ« 
در رکن پایانی مصراع دوم، از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده کرده. درضمن:1-هجایهشتممصراعاّول)ُش(یههجایکوتاههکهطبقاختیارزبانیِ»بلندتلّفظکردن»و«

عطف«،بلندبهحسابمیاد.2-هجایپایانیهردوتامصراعهمطبقاختیاروزنی»بلندبودنهجایپایانمصراع«،بلندبهحسابمیان.
ــا چــنــد؟! ــان کــنــم ت ــه دوسـت مـی دارمـت بـه بـانـگ بـلـنـدآشــکــارا ن

پایه های آوایی
َچندتانَمُکـIÀ· نَـراکاْشـآ

لَندبُـِگIM· ِبَمتَردامیْسْتدو

خوشه های هجایی
ــــUــUــــUــ

UUــUــUــــUــ

فََعلُنمفاعلنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(
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ـ« بوده؛ اّما: اّوالً براساس اختیار وزنِی »ابدال«، در رکن پایانی مصراع  ـ/ U Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ــ   وزن بیت، در اصل به صورت »فعالتن مفاعلن فََعلُن: U Uـ 
اّول، به جای »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده؛ یعنی هجای بلنِد »تا = ــ« در تقابل با دو هجای کوتاه نهم و دهم مصراع اّول )گِ، بُـ( 
ـ« به کار رفته. ــ  ـ Uـ  قرار گرفته؛ ثانیاً با استفاده از اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، به جای »فعالتن« در آغاز هر دو مصراع،  رکن »فاعالتن:ـ 

اختیار وزنِی »ابدال« گاه در رکن پایانی هر دو مصراع اّتفاق می افتد؛  در رکن پایانی هر دو مصراع، به جای دو هجای کوتاه کنار 
هم )U U( از یک هجای بلند )ــ( استفاده می شود )به جای رکن »فََعلُن: U U ــ« در پایان هر دو مصراع، رکن »فَع ُلن: ــ ــ« می آید(.

فغـان کـه بخـت مـن از خـواب درنمی آیـدنَـَفـس بـرآمـد و کـام از تـو بـرنـمـی آیـد

پایه های آوایی
یَدآمینِـبَرُتَمزکاُدَمـرابَـفَسنَـ

یَدآمینِـَدرْبخانَزَمـِتبَخـِک@Iû· فَـ

خوشه های هجایی
UــUــUUــــUــUــــــ

UــUــUUــــUــUــــــ

فَع ُلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن بیت، در اصل به صورت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ« بوده که در رکن پایانی هر دو مصراع، 
به جای دو هجای کوتاِه کنار هم در »فََعلُن: U U ــ« از یک هجای بلند )ــ( استفاده شده؛ به عبارتی: به جای »فََعلُن: U U ــ« در پایان هر دو مصراع، 

از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.
ب( ابدال در رکن »فعالتن: U U ــ ــ«: در بعضی از اوزان عروضی که در آن ها رکن عروضی »فعالتن: U U ــ ــ« وجود دارد، گاه به ضرورت وزن، به 
جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U( در رکن »فعالتن: U U ــ ــ« در میان مصراع، یک هجای بلند )ــ( به کار می رود؛ به عبارتی: به جای »فعالتن: 
U U ــ ــ« در میان مصراع، از رکن »مفعوُلن: ــ ــ ــ« استفاده می شود؛ ضمن این که: در نام گذاری این دسته از اوان، اصل و معیاِر نام گذاری، همان دو 

هجای کوتاه )U U( است نه ابداِل صورت گرفته؛  وزن ابیات را باید براساِس »فعالتن: U U ــ ــ« مشٌخص کنیم نه براساِس »مفعوُلن: ــ ــ ــ«.
ــت ــا دلـــق درش ــری ب ــی ــش پ ــارک بـه پـشـتخ بُـرد  پـشـتـء خـار هـمـی 

پایه های آوایی
ُرشتُدِقَدلـباریپیـکِشْرخا

پُشتِبْدبُرمیهَـْرخاِیِتپُشـ

خوشه های هجایی
UUــــــــــUــ

UUــــUUــUــ

فََعلُنفعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن بیت، در اصل به صورت »فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ« بوده؛ اّما: اّوالً شاعر با استفاده از اختیار وزنِی »ابدال«، در 
رکن دوم مصراع اّول، به جای »فعالتن: U U ــ ــ« از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ « استفاده کرده؛ یعنی به جای دو هجای کوتاه کنار هم ـ که می بایست در 
تقابل با دو هجای کوتاِه »ْر، هَـ« در مصراع دوم قرار می گرفتند و رکن »فعالتن: U U ــ ــ« ایجاد می کردند ـ از هجای بلنِد »ری = ــ« استفاده کرده؛ 
 ثانیاً در رکن آغازین هر دو مصراع، با استفاده از اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، به جای »فعالتن U U ــ ــ«، رکن »فاعالتن ــ U ــ ــ«
به کار برده. درضمن،هجایسوممصراعدوم)یِ(همهجایکوتاههکهطبقاختیارزبانیِ»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«بههجایبلندتبدیلمیشه.هجایپایانیهر

دومصراعهمکههجایکشیدهست،هجایبلندبهحسابمیان.
نگشودنمانـد تیـری در ترکـش قضـا کـه فلـک امتحان  سرانگشت  به  دلم  سوی 

پایه های آوایی
لَکفَـِکضاقَـِشکِـتَرَدرریتیـنْدمانَـ

شودگُـنَـIe· تِـاِمـِتگُشـَرنـَسـِبلَمِدِیسو

خوشه های هجایی
UــUــــــــUUــUUــ

UــUUــــUــUــUU

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

ـ « سروده شده؛ اّما: شاعر در رکن دوم مصراع اّول، طبق اختیار  ـ/ U Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ـ Uـ   این بیت در وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: Uـ 
ـ « استفاده کرده؛ یعنی به جای دو هجای کوتاه کنار هم که می بایست در تقابل با دو  ــ  ــ  ـ«، از رکن »مفعولن:ـ  ــ  وزنِی، »ابدال«، به جای رکن »فعالتن: U Uـ 
هجای کوتاِه »ِب، َسـ« )در مصراع اّول( قرار می گرفتند یک هجای بلند )ری( به کار برده. البتّهچندتااختیارشاعریدیگههمتوبیتبهکاررفته.هجاینهممصراعاّول
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)ِش(وهجایدوممصراعدوم)یِ(هجایکوتاهنکهطبقاختیارزبانی»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«،بههجایبلندتبدیلمیشن.هجایاّولمصراعدوم)سو(همطبق
اختیارزبانی»کوتاهتلّفظکردنمصّوتبلند«،بههجایکوتاهتبدیلمیشه.هجایپایانیمصراعدوم)شود(همیههجایکشیدهستکهطبقاختیاروزنی،بلندبهحسابمیاد.

ـ«، به صورت هم زمان در یک بیت اّتفاق می افتد. مثلبیتزیر،ببین: ـ« و »فََعلُن: U Uـ  ــ  گاه، ابدال در رکن های عروضِی »فعالتن: U Uـ 

بـودمرا بسـود و فـرو ریخت هر چـه دندان بود تابـان  چـراغ  بَـل  ال  دنـدان،  نبـود 

پایه های آوایی
بودHj· َدنـِچهَرْخْتریـروُفـُدسوبِـراَمـ

بودIM· تاِغراِچـبَلالHj· َدنـْدبونَـ

خوشه های هجایی
UــUــUUــــUــUــــ

UــUــــــــUــUــــ

فَع ُلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت، در اصل به صورت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ« بوده؛ اّما: اّوالً در رکن پایانی هر 
دو مصراع، به جای دو هجای کوتاه کنار هم در »فََعلُن: U U ــ«، از یک هجای بلند )ــ( استفاده شده؛ یعنی به جای »فََعلُن: U U ــ«، رکن »فَع ُلن: 
ــ ــ« به کار رفته؛ ثانیاً در رکن دوم مصراع دوم، به جای »فعالتن: U U ــ ــ« از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ « استفاده شده )به جای دو هجای کوتاه کنار 

هم، یک هجای بلند آمده(.
دقّتداشتهباشکههجایپایانیهردومصراعهمکهکشیدههستن،طبقاختیاروزنیِ»بلندبودنهجایپایانمصراع«بلندبهحسابمیان.

پ( ابدال در رکن »مفتعلن: ــ U U ــ«: در بعضی از اوزان عروضی که در آن ها رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« وجود دارد، گاه به ضرورت وزن، به جای دو 
ـ« ـ U Uـ  ـ« در میان مصراع، یک هجای بلند )ــ( به کار می رود؛ به عبارتی: به جای »مفتعلن:ـ  ـ U Uـ   هجای کوتاه کنار هم )U U( در رکن »مفتعلن:ـ 

 )U U( در میان مصراع،  رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« می آید؛ ضمن این که: در نام گذاری این دسته از اوزان، اصل و معیاِر نام گذاری، همان دو هجای کوتاه
است نه ابداِل صورت گرفته،  وزن ابیات را باید براساس »مفتعلن: ــ U U ــ« مشّخص کنیم نه براساِس »مفعولن: ــ ــ ــ«.

بــادآمـــد نـــوروز هـــم از بـــامـــداد ــده  ــن ــرخ ف و  ـــّرخ  ف ــش  ــدن آم

پایه های آوایی
دادْمـباَمزهَـْزرونُوَمدآ

بادِدُخنـفَرُخُرفَرنَشَدَمـآ

خوشه های هجایی
UــــUUــــــــ

UــــUUــــUUــ

فاعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 بیت در وزن »مفتعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ« سروده شده؛ ولی: شاعر در رکن آغازین مصراع اّول، طبق اختیار وزنِی 
»ابدال«، به جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U( که می بایست در تقابل با دو هجای کوتاه »َمـ ، َد« در رکن آغازین مصراع دوم قرار می گرفتند، یک 
هجای بلند )َمد( استفاده کرده و به این ترتیب، به جای رکن »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« به کار برده. ضمناینکههجایپایانیهردو

مصراعهمکشیدههستنکهطبقاختیاروزنی»بلندبودنهجایپایانمصراع«،بلندبهحسابمیان.
کبِک دری ساق پای در قدح خون زده ستگـویی بّط سفیـد جامـه به صابـون زده ست

پایه های آوایی
َدستَزM¼· صاِبمِجافیدِسـِطبَطییگو

َدستَزi¼· ِحَدقَـَدرپایِقساریَدِکَکبـ

خوشه های هجایی
UــــUUــUــــــ

UــUUــUــــUUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن بیت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ« و یک وزن همسان دولَختی »دوری یا متناوب( است؛ اّما: 
شاعر در رکن آغازین مصراع اّول، طبق اختیار وزنِی »ابدال«، به جای دو هجای کوتاه کنار هم )U U( که باید در تقابل با دو هجای کوتاه دوم و سوم در 
 مصراع دوم )یعنی »ِک، َد«( قرار بگیرند، یک هجای بلند )یی( به کار برده و به این ترتیب به جای رکن »مفتعلن: ــ U U ــ«، از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ «
استفاده کرده. البتّههجایچهارممصراعاّول)ِط(وهجاییازدهممصراعدوم)ِح(طبقاختیارزبانی»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«بههجایبلندتبدیلمیشن.هجای

پایانینیممصراعهایاّولوهمینطورهجایپایانیمصراعهاهمکههجایکشیدههستن،طبقاختیاروزنی،بلندبهحسابمیان.
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در اوزان همسان دولَختی )دوری یا متناوب(  هر مصراع در حکم یک »بیت« است و هر نیم مصراع در حکم یک »مصراع«؛  هجای 
پایانی نیم مصراع ها اگر کوتاه )U( یا کشیده )ــ U( باشد، حکم هجای بلند را دارد و باید آن را یک هجای بلند )ــ( به حساب بیاوریم.

ت( ابدال در رکن »مستفعُل: ــ ــ U U«: در بعضی از اوزان عروضی که در آن ها رکن »مستفعُل: ــ ــ U U« وجود دارد، گاه به ضرورت وزن، به جای 
 دو هجای پایانی و کنار هم )U U( در رکن »مستفعُل: ــ ــ U U« در میان مصراع، یک هجای بلند )ــ( به کار می رود؛ به عبارتی: به جای »مستفعُل:
ــ ــ U U« در میان مصراع، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ « می آید؛ ضمن این که: در نام گذاری این دسته از اوزان، اصل و معیاِر نام گذاری، همان دو هجای کوتاه 

)U U( است نه ابداِل  صورت گرفته  وزن ابیات را باید براساِس »مستفعُل: ــ ــ U U« مشّخص کنیم نه براساِس »مفعولن: ــ ــ ــ «.
دانـــــیمـی کـوش بــه هــر ورق کـه خــوانی ــام  ــم ت را  دانـــش  ــان  ـــ ک

پایه های آوایی
نیخاِکَرقَوهَرِبْشکومی

 ·I¨نیداْمماتَـرانِشدا

خوشه های هجایی
ــــUــUــUUــــ

ــــUــUــــــــ

ُمستففاعالُتمستفعُلوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت »مستفعُل فاعالُت ُمستف: ــ ــ U U/ ــ U ــ U/ ــ ــ« یا »مفعوُل مفاعلُن َمفاعی )= فعولن(: ــ ــ U /U ــ U ــ/ U ــ ــ«
است؛ اّما: شاعر در رکن آغازین مصراع دوم، طبق اختیار وزنِی »ابدال«، به جای استفاده از دو هجای کوتاه کنار هم )U U( ـ که دقیقاً باید در مقابل 
ـ  از یک هجای بلند )نِش( استفاده کرده؛ به عبارتی: به جای »مستفعُل:  دو هجای کوتاه سوم و چهارم مصراع اّول )یعنی »ْش، ِب«( قرار می گرفتند 

ــ ــ U U«، از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« بهره گرفته.
بـایــد در خـوردِ  شـهـریــان  ُگـلـَخـنحـاکـم  در  فـرشـتـه  نـبـَود  نـیـکـو 

پایه های آوایی
یَدباIÄ· ِرَشهـِدُخرَدرکِمحا

َخنگُلـَدرِترِشـفِـَودبُـنَـکونیـ

خوشه های هجایی
ــــــUــUــــــــ

ــــــUــUــUUــــ

مستفعْلفاعالُتمستفعُلوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت »مستفعُل فاعالُت مستفعْل: ــ ــ U U/ ــ U ــ U/ ــ ــ ــ« یا »مفعوُل مفاعلُن َمفاعیلن: ــ ــ U /U ــ U ــ/ U ــ ــ ــ« است؛ 
اّما: شاعر در رکن آغازین مصراع اّول، طبق اختیار وزنِی »ابدال«، به جای استفاده از دو هجای کوتاه کنار هم )U U( ـ که دقیقاً می بایست در مقابل دو 

»U U هجای کوتاِه سوم و چهارم مصراع دوم )یعنی »نَـ ، بُـ«( قرار می گرفتند ـ از یک هجای بلند )َدر( استفاده کرده؛ به عبارتی: به جای »مستفعُل: ــ ــ 
از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« استفاده کرده.

اختیار وزنِی »ابدال«  در دو هجای ماقبل آخر )یعنی در تبدیل رکن »فََعلُن: U U ــ« به »فَع ُلن: ــ ــ «( بسیار رایج است؛ اّما: کاربرد 
موارد دیگر آن )یعنی تبدیل رکن های »فعالتن، مفتعلن، مستفعُل« به »مفعولن«( کم تر است.

اختیار وزنِی »ابدال«  ممکن است در تمام مصراع های یک شعر و یا حّتی در چند رکن از ارکان عروضِی یک بیت، به کار رود.

ـ« ـ U Uـ  ـ«، »مفتعلن:ـ  ــ  ـ«، »فعالتن: U Uـ   اختیار وزنِی »ابدال«  گاه در برخی از اوزانی که در آن ها رکن های عروضی »فََعلُن: U Uـ 
/U U ـ ـ/ Uـ  ـ Uـ  ــ  ـ U U« و ... وجود ندارد هم به کار می رود؛ چنان که: مثالً در وزن »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل:ـ  ــ   یا »مستفعُل:ـ 

ــ ــ U ــ/ U ــ« )= »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن: ــ ــ U/ ــ U ــ U/ U ــ ــ U/ ــ U ــ«( ممکن است به جای دو هجای کوتاِه 
هفتم و هشتم، یک هجای بلند بیاید. 
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مثالروببین:
شـوی؟!ای بی خبـر! بکـوش کـه صاحب خبـر شـوی راهبـر  کـی  نباشـی،  راهـرو  تـا 

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

ویَشـبَرَخـِحبصاِکْشکوبِـبَرَخـبیاِیپایه های آوایی
ویَشـبَرهْـراکِیشیبانَـُروهْـراتا

خوشه های هجایی
ــUــUــــUUــUــUــــ

ــUــUــــــــUــUــــ

فََعلمستفعلنمفاعُلمستفعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

/U ــ«یا»مفعوُلفاعالُتمفاعیُلفاعلن:ــــU/ــUــــ/U UــU/ــUوزناینبیتـهمونجورکهگفتمـبههردوصورِت»مستفعلنمفاعُلمستفعلنفَعَل:ــــ
ــU ــ U/ U ــــ U/ــU ــ«بهدستمیاد؛اّما: شاعرتورکندوممصراعدوم،بااستفادهازاختیاروزنیِ»ابدال«،بهجایدوهجایکوتاهـکهدقیقًامیبایستمقابلِدو
یههجایبلند)شی(بهکاربردهوباعثشدهوزنمصراعدومبههمونشکلیدربیادکهمیبینی. هجایکوتاِههفتموهشتممصراعاّول)یعنی»ْش،ِک«(قرارمیگرفتنـ

شاعر بنا به ضرورت وزن، می تواند یک هجای بلند و یک هجای کوتاه کنار هم را در میان مصراع جابه جا کند؛  به جای »یک هجای بلند + یک 
هجای کوتاه« ) ــ U ( می تواند »یک هجای کوتاه + یک هجای بلند« ) U ــ ( بیاورد و یا بالعکس.

کاربرد اختیار وزنِی »قلب« نسبت به سایر اختیارات وزنی کم است و البّته آن هم تنها در تبدیل رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« به »مفاعلن: 
U ــ U ــ« و یا بالعکس رخ می دهد؛ به این صورت:

 مفتعلن ) ــ U U ــ(  مفاعلُن ) U ــ U ــ( 

 مفاعلُن ) U ــ U ــ(  مفتعلن ) ــ U U ــ(

بَرد؟ ِشروان  به شهر  من  پیغام  که  یک سـخن از مـن بدان مرد سـخن دان بَرد کیست 

پایه های آوایی
َردبَـ«H· ِشرِرَشهـبِـَمنمِـغاپِیـِکْسْتکیـ

َردبَـHj·َخنُسـِدَمرHj· بِـَمننَزَخـُسـیِک

ــUــــUــUــUــــUUــخوشه های هجایی

ــUــــUUــــUــــUUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت، از اوزان همسان دولَختی )دوری یا متناوب( یعنی »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ« است؛ 
اّما: شاعر در رکن سوم مصراع اّول، با استفاده از اختیار وزنِی »قلب« و به ضرورت وزن، به جای رکن »مفتعلن: ــ U U ــ«، از رکن »مفاعلُن: U ــ U ــ« 

استفاده کرده؛ به عبارتی: هجای بلند و کوتاه کنار هم در »مفتعلِن« سوم را جابه جا کرده و به این ترتیب، رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« به رکن »مفاعلُن: 
U ــ U ــ« تبدیل شده.

تـا رگ نخلّیـِت او ز بیـخ و بـن برنَکنـیدسـت کسـی برنرسـد بـه شـاخ هویّت تو

پایه های آوایی
ُتِتیَـویهُوِخشاِبَسدِرنَـبَرسیَکـِتَدسـ

نیَکـنَـبَربُنُخبیـِزاوِتیَـلیـنَخـِگَرتا

خوشه های هجایی
UUــــUــUــUUــــUUــ

ــUUــــUــUــUUــــUUــ

مفتعلنمفاعلنمفتعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن: ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U U ــ« و یک وزن همسان تکراری است؛ اّما:  شاعر در 
رکن سوم هر دو مصراع آن، به جای رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« از رکن »مفاعلن: U ــ U ــ« استفاده کرده؛ به عبارتی: با استفاده از اختیار وزنی »قلب« 
و جابه جا کردن هجای بلند و کوتاه کنار هم در رکن سوم هر دو مصراع، »مفتعلن: ــ U U ــ« را به »مفاعلن: U ــ U ــ« تبدیل کرده. البتّههجایپایانی

مصراعاّول)ُت(همکهیههجایکوتاهه،طبقاختیاروزنی»بلندبودنهجایپایانمصراع«،بلندبهحسابمیاد.
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چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به الغری؟!کیسـه هنوز َفربه است، با تو از آن قوی دلم

پایه های آوایی
لَمِدویقَـHp· اَُتباهَستبِـفَرْزنوهَـِسکیـ

ریَغـالِبَسدِرِسکیـگَراَنیقاخاِچِرچا

خوشه های هجایی
ــUــUــUUــUــUــUUــ

ــUــUــUUــــUــــUUــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 این بیت در وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ــ U U ــ/ U ــ U ــ/ ــ U U ــ/ U ــ U ــ« سروده شده که از اوزان همسان دولَختی 
)دوری یا متناوب( است؛ اّما: در رکن دوم مصراع دوم آن، شاعر با استفاده از اختیار وزنِی »قلب«، به جای رکن »مفاعلن: U ــ U ــ«، رکن »مفتعلن: 
ــ U U ــ« به کار برده؛ یعنی به جای »U ــ« از »ــ U« استفاده کرده. دقّتداشتهباشکههجایششممصراعدوم)نی(یههجایبلندهکهطبقاختیارزبانی

»کوتاهتلّفظکردنمصّوتبلند«،بههجایکوتاهتبدیلشده؛اّماباوجودایناتّفاق،رکندوممصراعدوم،مشمولاختیاروزنیِ»قلب«شده.

گاه در یک بیت، چند اختیار وزنی )مثالً »بلند بودن هجای پایانی مصراع، آوردن فاعالتن به جای فعالتن، ابدال«( به صورت هم زمان 
به کار می رود. 

دولـت صحبـت آن مونـس جـان مـا را بـسیار با ماسـت، چه حاجت که زیـادت طلبیم؟!

پایه های آوایی
بیملَـَطَدتیاِزِکجَتحاِچْستماباْریا

بَسراما[I· ِسنِـموA· ِتبَـُصحـِتلَـُدو

خوشه های هجایی
UUــــUUــــUUــــUــ

ــــــــUUــــUUــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 اختیارات زبانی  بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه: هجای سوم مصراع دوم/ اختیارات وزنی   آوردن فاعالتن به جای فعالتن: در رکن آغازین 
هر دو مصراع  ابدال )آوردن رکن »فَع ُلن: ــ ــ« به جای »فََعلن: U U ــ«(: رکن پایانی مصراع دوم  بلند بودن هجای پایانی مصراع اّول )»بیم« یک 

هجای کشیده است که بلند به حساب می آید(.

)سراسریخارج95(- 523 با در نظر گرفتن اختیارات شاعری، عالئم هجایی مصراع اّول بیت زیر، کدام است؟
سـیاه مـوی سـفید خـود از خضـاب کنـی«»تـو را سـیاهی رو نیسـت بس، کـه از غفلت

U )2 ــ U ــ/ ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ U )1 ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ  
U )4 ــ U ــ/ ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ ــ  U )3 ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ  

)سراسریداخل93(- 524 عالئم هجایی کدام گزینه، وزن بیت زیر را مشّخص می کند؟
می آیـد بوالهوسـی  هـر  ز  عشـق  دسـت بـر سـر زدن از هـر مگسـی می آید«»دعـوی 

2( ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ ــ ــ 1( ــ ــ U/ ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ ــ ــ 
4( ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ  3( ــ ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ U /U ــ  

عالئم هجایی و وزن بیت زیر، با در نظر گرفتن اختیارات شاعری، در کدام گزینه آمده است؟- 525
همچو سـرو چمـن ُخلد سـراپای تـو خوش«»همچـو گلبرگ طَری هسـت وجـود تو لطیف

2( ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ 1( ــ U ــ ــ/ ــ U ــ ــ/ ــ U ــ ــ/ ــ U ــ 
4( ــ U ــ ــ/ ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ ــ ــ  3( ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ 

وزن بیت زیر، با اعمال اختیارات شاعری، در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟- 526
چــو بـلبلـم هـوس نالـه هـای زار آیـــد«»مــرا چــو آرزوی روی آن نـگــار آیـــد

U )1 ــ U ــ/ U ــ U ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ
ـ ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  U )2ـ 
U )3 ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ
U U )4 ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ ــ ــ

ــ  ــ  ــ/   U ــ   U ــ/   U ــ   U ــ/   U ــ   U
ـ ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  Uـ 
ــ ــ  ــ/   U ــ   U ــ/  ــ   U U ــ/   U ــ   U
ــ ــ  ــ/  ــ   U U ــ/  ــ   U U ــ/  ــ   U U
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)سراسریداخل97(- 527 در بیت زیر، شاعر از کدام »اختیارات شاعری« بهره برده است؟
کبک دری سـاق پای در قدح خون زده است«»گویـی بّط سـفید جامه به صابون زده اسـت

2( بلندبودن هجای پایان مصراع، قلب 1( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، قلب  
4( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند، حذف همزه 3( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، ابدال  

)سراسریخارج97(- 528 اختیارات شاعری موجود در بیت زیر، کدام است؟
برنمی آیـد نـاب  مـی  زور  بـه  مـرو بـه کشـتی کاغـذ دلیـر بـر سـر آب«»خـرد 

2( تغییر کّمّیت مصّوت ها، ابدال 1( قلب، حذف همزه  
4( بلندبودن هجای پایان مصراع، حذف همزه 3( تغییر کّمّیت مصّوت ها، قلب  

)سراسریداخل94(- 529 در بیت زیر، کدام اختیارات شاعری تماماً وجود دارد؟
تـوان و  داری  دســتـگـاه  کــه  بـیـخی کـه بـر سـعـادت آرد بـنـشــان«»امــروز 

2( تبدیل مصّوت کوتاه به بلند ـ ابدال 1( حذف همزه ـ ابدال  
4( تبدیل مصّوت کوتاه به بلند ـ تبدیل مصّوت بلند به کوتاه  3( تبدیل مصّوت کوتاه به بلند ـ حذف همزه  

)سراسریداخل91(- 530 کدام اختیار شاعری در بیت زیر وجود ندارد؟
بـاز چـون جمـع شـود رو سـوی دریـا دارد«»گـر ز دریا دو سـه قطره بپراکنـد چه باک؟!

2( قلب 1( ابدال  
4( تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه 3( کاربرد فاعالتن به جای فعالتن  

)سراسریداخل90(- 531 در بیت زیر، همء اختیارات شاعری به جز ............... وجود دارد.
کشـتی نـوح چـه اندیشـء طوفـان دارد؟!«»دل عاشـق چه غـم از سـوزش دوران دارد؟!

2( قلب 1( ابدال  
4( آوردن فاعالتن به جای فعالتن  3( تغییر کّمّیت مصّوت ها   

با توّجه به بیت »ای مسلمانان! فغان از جور چرخ چنبری/ وز نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری« اّوالً آیا در رکن آغازین بیت از اختیارات - 532
)سراسریداخل85( شاعری وزنی استفاده شده است؟ ثانیاً آخرین هجای چند رکن باید از نظر کّمّیت تغییر کند؟

4( خیر ـ چهار  3( خیر ـ سه   2( بلی ـ چهار  1( بلی ـ سه 
در کدام گزینه، به اختیارات شاعری به کار رفته در بیت زیر، به درستی اشاره شده است؟- 533

کـه من از دسـت تـو فردا بـروم جـای دگر«»هـر شـب اندیشـء دیگـر کنـم و رای دگـر
2( یک اختیار زبانی و سه اختیار وزنی 1( یک اختیار زبانی و یک اختیار وزنی  
4( یک اختیار وزنی و سه اختیار زبانی  3( دو اختیار زبانی و دو اختیار وزنی   

در بیت زیر، اّوالً چند نوع اختیار زبانی و وزنی به کار رفته است؟ ثانیاً چه تعداد از هجاهای بیت باید از نظر کّمّیت تغییر کند تا وزن شعر به - 534
درستی حاصل شود؟

جـای غم باد هـر آن دل که نخواهد شـادت«»شـادی مجلسـیان در قـدم و مقدم توسـت 
2( سه وزنی و چهار زبانی ـ چهار هجا 1( چهار وزنی و سه زبانی ـ سه هجا  
4( چهار زبانی و دو وزنی ـ چهار هجا 3( سه زبانی و دو وزنی ـ سه هجا  

با در نظر داشتن بیت زیر، مشّخص کنید که اّوالً شاعر چند بار از اختیارات شاعری )زبانی ـ وزنی( در این بیت بهره گرفته است؟ ثانیاً هجای - 535
پایانی چند رکن باید از نظر کّمّیت تغییر کند تا وزن شعر به دست آید؟

و فغـان آمده ایـم«»از پـی تـو ز عـدم، مـا بـه جهـان آمده ایم  لهـو  و  بـرای طـرب  نـز 
2( 2 بار وزنی و 4 بار زبانی ـ 4 رکن 1( 6 بار زبانی و 2 بار وزنی ـ 2 رکن  
4( 5 بار زبانی و 4 بار وزنی ـ 2 رکن 3( 4 بار وزنی و 6 بار زبانی ـ 4 رکن  

)کانونفرهنگیآموزشـ97(- 536 در بیت زیر، به ترتیب چه تعداد اختیار وزنی و چه تعداد اختیار زبانی به کار رفته است؟
کـه بـه تدبیر تـو تشـویش خمار آخر شـد«»سـاقیا! لطـف نمـودی قدحـت پـر مـی باد 

4( چهار ـ دو 3( چهارـ یک  2( پنج ـ یک  1( سه ـ دو 
)سراسریداخل98(- 537 در بیِت زیر، همء  اختیارات شاعری یافت می شود، به جز:

ببـرد«»گـذار بـر ظلمـات اسـت خضـر راهـی کـو مـا  آب  محرومـی  کآتـش  مبـاد 
4( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 3( حذف همزه  2( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند   1( ابدال 

)سراسریخارج98(- 538  بیِت زیر، فاقد کدام اختیارات شاعری است؟
به قول مفتی عشـقش درسـت نیسـت نماز«»طهـارت ار نـه بـه خون جگـر کند عاشـق

2( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه،  ابدال  1( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، قلب  
4( حذف همزه، کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند 3( حذف همزه،  بلندبودن هجای پایان مصراع 

در بیت »تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس/ ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک« تمامی اختیارات شاعری زیر به کار رفته است به جز ............... .- 539
2( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه ـ ابدال 1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن ـ تغییر کّمّیت مصّوت ها 

4( بلندبودن هجای پایان مصراع ـ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه  3( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند ـ بلندبودن هجای پایان مصراع 
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در کدام گزینه، به اختیارات شاعری به کاررفته در بیت زیر، به درستی اشاره  شده است؟- 540
داد«»روزی بـس خـّرم اسـت مـی  گیـر از بامداد  تــو  داد  ایــزد  بــده،  زمــانــه  داد 

1( حذف همزه )2 بار( ـ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )1 بار( ـ ابدال )2 بار( ـ بلندبودن هجای پایان مصراع )2 بار(
2( ابدال )3 بار( ـ بلندبودن هجای پایان مصراع )2 بار( ـ بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه )3 بار( ـ حذف همزه )2 بار(
3( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه )2 بار( ـ ابدال )3 بار( ـ حذف همزه )2 بار( ـ بلندبودن هجای پایان مصراع )2 بار(

4( حذف همزه )2 بار( ـ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )2 بار( ـ بلندبودن هجای پایان مصراع )2 بار( ـ ابدال )1 بار(
در بیت زیر، کدام اختیار شاعری به کار نرفته است؟- 541

گفتـم ای خواجء عاقل! هنری بهتـر از این؟!«»ناصحـم گفت که جز غم چه هنر دارد عشـق
4( تغییر کّمّیت مصّوت ها 3( ابدال  2( حذف همزه  1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن 

اختیارات شاعری به کاررفته در بیت زیر، کدام است؟- 542
ُخنُـک آن قـوم کـه در بنـد سـرای دگرنـد«»این سـرایی اسـت که البّته خلل خواهد کرد 

1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن ـ بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه ـ  ابدال
2( بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه ـ ابدال ـ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند

3( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه ـ حذف همزه ـ بلندبودن هجای پایان مصراع
4( حذف همزه ـ آوردن فاعالتن به جای فعالتن ـ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه

)سراسریداخل95(- 543 در کدام بیت، اختیار وزنی »ابدال« صورت گرفته است؟
ــاق ـــ آف عـــــاشـــــقـــــان  دل  او  ـــرد  ــــ 1( ب
ــاه ــم آن م ــش ـــه چ ــم ک ــب ــج 2( انــــــدر ع
ســرمـسـت خـمــار  از  پـــر  چـشــم  3( زان 
4( تـــــا عــــزم جــفــا درســـــت کــــرد او

َشـسـت چــون  زلــف  دو  آن  بــر  پـیـچــیـد 
ــــاخــــورده شـــــراب چــــون شــــود مست ن
پــیـــوســـت دیـــده  دو  دارم  پــرخـــون 
دســـــت هـــمـــه عـــاشـــقـــانـــش بــشــکــســت

)سراسریداخل95(- 544 در کدام مصراع، اختیار وزنی »قلب« صورت گرفته است؟
2( زیرنشین علمت کاینات 1( دل برگرفت از من بتم یکبارگی  

4( برشوم از نشاط دل وقت سحر به منظره  3( دست کسی برنرسد به شاخ هویّت تو  
)سراسریخارج95(- 545 در کدام بیت، اختیار وزنی »ابدال« به کار نرفته است؟

ــه گوییم ــق چ ــم از عش ــر افتادی ــا در خط 1( م
ــت ــر مختصری نیس ــت ه ــو باب ــق رخ ت 2( عش
ــت ــا خطری نیس ــا را از م ــه م ــد م ــر چن 3( ه
ــاد ی ــم  نکن ــر  دیگ ــارم  ن ــی  بدل ــو  ت ــر  4( ب

ــت ــا را خطری نیس ــان و تن م ــا دل و ج کان ج
ــت ــری نیس ــر بی خب ــور ه ــو درخ ــب ت ــل ل وص
ــت نیس ــری  اث را  ــا  م دل  ــا  م از  ــرده ای  ب دل 
ــت ــا دگری نیس ــز ب ــو ج ــه آرام ت ــد ک ــر چن ه

)سراسریخارج94(- 546 در کدام بیت، اختیار وزنی »قلب« وجود دارد؟
ــو از آن قوی دلم ــت،  با ت ــه هنوز فربه اس 1( کیس
ــرا بری؟ ــم چ ــو را، آب رخ ــدم دِر ت ــاک ش 2( خ
ــم ــق دوخت ــم ز خل ــوا چش ــرت ه ــر غی 3( از س
ــان و دل می خرم و نمی دهی ــل تو را به ج 4( وص

ــه الغری؟ ــد ب ــه رس ــاره چه خاقانی اگر کیس چ
ــرا خوری؟ ــون دل، خون دلم چ ــتمت به خ داش
ــرا دری؟ ــن چ ــردءه م ــدم، پ ــو ش ــردءه روی ت پ
ــتری ــید مش ــه رس ــه، زان ک ــن مضایق ــش مک بی

)سراسریخارج94(- 547 در کدام بیت، اختیار شاعری »ابدال« وجود ندارد؟
زدود ـــــال  ح ـــءه  ـــن آی ــن  ــی ــق ی ــــــا  1( ت
ــد نی ــون ــی ـــــورت پ ـــو ص 2( هـــســـتـــی ت
آن لب از  با هر کس  است سخن گفتن  3( حیف 
ـــار گسیخت ــت روزگ ــرا دس ــاب عمر م 4( طــن

ــل بـــود ــب ــق ــت ــس ـــی م ـــاض صــــورتــــش م
ــی ن ــد  مانن ــو  ت ــه  ب ــس  ک و  ــس  ک ــه  ب ــو  ت
ــتم بفرس درودت  ــه  ک ده  ــن  م ــه  ب ــنام  دش
نگسستم ـــو  ت از  ـــد  ـــی اّم رشــتــءه  هــنــوز 

)سراسریخارج93(- 548 در کدام بیت، اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟
ــر جان می کنم ــه من این جا حدیث از س 1( گرچ
ــه کرد ــرد ز جور آن چ ــم ک ــر دل ــک ب 2( دور فل
ــق ــت کز تو زند الف عش 3( عقل نه همتای توس
ــان زب ــاید  برنگش ــخن  س ــر  به ز  ــه  ک ــه  4( ب

ــی رود م زر  و  ــر  س از  ــخن  س ــا  آن ج ــو  ت ــزد  ن
می کند او  یـــاری  جــفــا  از  نــیــز  ــو  ت خـــوی 
ــد می کـن ــری  خیــره س ــف،  حری ــد  می نشنـاس
ــرد ــان ب ــه پای ــخن ب ــرد س ــه م ــد ک ــر نتوان گ

)سراسریداخل86(- 549 اّولین رکن کدام بیت، مشمول اختیارات وزنی شده است؟
ــک ــد چنان برآری ــه  نال ــن  م ــای دل  وف ــه  1( ب
ــک صدمءه آه ــت مبندید و به ی ــه جهان پش 2( ب
ــام دماغ ــوی ب ــر آرید س ــون از جگ ــیل خ 3( س
ــد ــوش کنی ــن گ ــءه م ــرگ جگرگوش ــر م 4( خب

ــایید بگش ــعوذه گر  ش ــک  فل ــن  ای ــر  چنب
ــایید بگش ــر  دگ ز  ــک  ی ــان  جه ــت  پش ــرءه  مه
بگشــایید گـــــذر  راه  را  مـــــژه  نـــــاودان 
ــایید ــم عبر بگش ــون، چش ــمءه خ ــد جگر چش ش

در تمامی گزینه های زیر به  استثنای ............... رکن آغازین مصراع های اّول و دوم، به ترتیب مشمول اختیار »وزنی« و »زبانی« شده است.- 550
ــاد چو کاه ــده بر ب ــن از خرمن عمرم ش 1( گر م
ــما ــکام ش ــط اح ــن! خ ــان رصدبی 2( ای حکیم
ــت و نه زین آب و گلید ــما را خط امن اس 3( یا ش
ــپر آیید به مرگ ــر و پی س ــت گل زیر س 4( خش

ــه به جایید همه ــون دان ــت که چ ــکر اس جای ش
ــه هم ــد  یاوه درایی ــما  ش و  ــت  اس ــاوه  ی ــه  هم
ــه هم ــد  خدایی ــار  ب و  ــنگدل  س ــن  چنی ــه  ک
ــد همه ــر کیایی ــپر می ــه س ــت و ب ــه خش ــر ب گ
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)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 551 در رکن آغازین مصراع دوم کدام بیت، از اختیارات وزنی استفاده  شده است؟
ــتی دل خواجو ــتی و شکس ــو اگر مهر گسس 1( ت
ــال، دریغ ــر و م ــم عم ــت نکردی ــدای دوس 2( ف
ــت ــوق کجاس ــت که منزلگه معش 3( کس ندانس
ــٰی روی در دیوار کرد ــٰی و دنی ــعدی از عقب 4( س

ــتم ــتم نشکس ــتی که من آن عهد که بس به درس
ــد نمی آی ــدر  این ق ــن  م ــه  ب ــق  عش کار  ــه  ک
ــد می آی ــی  جرس ــگ  بان ــه  ک ــت  هس ــدر  آن ق
ــتی ــش خود بنگاش ــرش نق ــوار فک ــو در دی تا ت

در همء ابیات زیر، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« صورت  گرفته است به جز ............... .- 552
شــمــال! نسیم  ای  ــاشــی  ب ــر  ــب ــوش خ 1( خ
ــردد ــرادم گ ــر م ــم ار غی ــم زن ــر ه ــرخ ب 2( چ
ــوی خانه روم ــران به س ــن منزل وی ــر از ای 3( گ
ــاک ـــر ســـر خ ــد ب ــن ــخــت ــــه  ای ری ــــرع 4( ج

کـــه بـــه مـــا مـــی رســـد زمـــــان وصـــال
ــرخ فلک ــم از چ ــی کش ــه زبون ــم ک ــه آن ــن ن م
روم ــه  فرزان و  ــل  عاق روم،  ــه  ک ــا  آن ج ــر  دگ
ــا ز جـــرعـــه دان بــرخــاســت ــوغ شـــور و غ

در همء ابیات زیر به جز بیت ............... اختیار وزنی »ابدال« دیده می شود.- 553
ــهــار ــن آمــــد ب ــم ـــه ســــالم چ 1( گـــــل ب
خزان! باد  ای  دل شکن  و  خانه کن  چنین  2( تو 
ایــــن جــهــــانــــی راحــت هــــای  3( از 
ــن ــارءه م ــش چ ــل لب ــد لع ــم بکن 4( دوش گفت

ــار ــش خ ــی ــاس آمـــد گـــل پ ــپ گـــه بـــه س
ــی نفرین ــتحق  مس ــی  کن ــاف  انص ــود  خ ــر  گ
نـــــــدارد ــــــــی  آدم دل  ـــــم  غ ـــــز  ج
بکند آری  کـــه  داد  نـــدا  ــب  ــی غ ــف  ــات ه

در کدام یک از ابیات زیر، اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟- 554
ــاد او نظر کنم ــش به ی ــری که بر رخ ــه دلب 1( ن
ــد ــی نش ــچ گشایش ــوام هی ــروی ت ــم اب 2( از خ
ــایءه تو ــا جمله جهان س ــو و م ــایءه نوری ت 3( س
ــتی خویش هر زمان ــر باده می کنم هس 4( در س

ــر کنم ــق س ــی که پیش او حدیث عش ــه محرم ن
ــد تلف! ــج عمر عزیز ش ــن خیال ک ــه در ای وه ک
ــایه جدا؟! ــد از س ــه او باش ــت ک ــور که دیده س ن
ــی روم ــر آب م ــر بر س ــت گ ــم، رواس ــاک ره خ

)کانونفرهنگیآموزشـ96(- 555 در کدام گزینه، اختیارات وزنی به کار نرفته است؟
ــرا م ـــوش  ج ــشــق  ع داده  1( آن چــــنــــان 
ـــا دری چــــون  شــــور  ز  خـــروشـــم  2( در 
رضی! عشق  طریق  در  رهــی  مــرد  تو  ــر  3( اگ
گردید مبتال  ــده  دی از  دل  عشق  ــهــار  4( ب

ــرا م هـــوش  و  ــل  ــق ع ــه  ــت رف ســـر  ز  کـــه 
ـــرا ـــن خــــمــــوش م ـــت ـــاخ ــــوان س ــــت ن
ــدا خ ــه  ب ــدان  م ــر  نزدیک ت ــده  میک ز  ــی  ره
ــر ما ــت بر س ــی بالس ــو بین ــه ت ــا ک ــر آن وف ه

)سراسریداخل96(- 556 در کدام بیت، هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی وجود دارد؟
ــان تو باد ــه در قبضءه فرم ــرٰی هم ــک کس 1( ُمل
ــتم بگرفت ــوق تو دس ــا، ش ــاده ز پ ــودم افت 2( ب
ــد گفت ــو را دی ــاب رای ت ــا آفت ــو ب ــل چ 3( عق
ــرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم 4( م

ــس را آورد ــو ک ــد چو ت ــاز نخواه ــان ب ــه جه ک
آورد ــا  بی پ و  ــر  بی س ــوام  ت ــوی  ک ــر  س ــر  ب
یــــزدان شکست ــءه  ــءه خــورشــیــد را ســای ــای پ
ــد محمل ها ــه بربندی ــی دارد ک ــاد م ــَرس فری جَ

)سراسریخارج96(- 557 در کدام بیت، اختیار وزنی »قلب« و »تغییر کّمّیت مصّوت ها« در یک رکن، صورت گرفته است؟
ــنگدل؟! ــان س ــرورم مهر بت ــاز پ ــه ن ــد ب 1( چن
ــو از آن قوی دلم ــت،  با ت ــه هنوز فربه اس 2( کیس
ــه پرشکن ــود زلف بنفش ــیم می ش 3( چون ز نس
ــدان به صدق ــدم زنی در ره خان ــظ! اگر ق 4( حاف

ــف ناخل ــران  پس ــن  ای ــد  نمی کنن ــدر  پ ــاد  ی
ــه الغری؟ ــد ب ــه رس ــاره چه خاقانی اگر کیس چ
ــکن نمی کند! ــاد از آن عهدش ــه ی ــه دلم چ وه ک
ــف نج ــحنءه  ش ــت  هّم ــود  ش ــت  ره ــءه  بدرق

در کدام مصراع، اختیارات شاعری »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند«، »حذف همزه« و »بلند تلّفظ کردن هجای پایانی« صورت گرفته است؟- 558
)سراسریداخل95( 2( که جهل پیش خردمند عذر نادان است 1( مخالفت نکنم، آن کنم که فرمان است 

4( هزار سختی اگر بر من آید آسان است 3( نه آبروی که گر خون دل بخواهی ریخت  
در همء ابیات زیر به جز بیت ............... اختیار شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« و »تغییر کّمّیت مصّوت ها« یافت می شود. - 559

ــه چه خواهی ــدم به قیامت ک ــر مخّیر بکنن 1( گ
ــان ــورت خوب ــر ورق ص ــران ب ــم کوته نظ 2( چش
ــودت ــش وج ــمع صفت پی ــدم ش 3( آرزو می کن
ــر بازنپیچم ــد تو س ــی رود، از عه ــرم م ــر س 4( گ

ــما را ــردوس ش ــت ف ــه نعم ــا را و هم ــت م دوس
ــدا را ــم صنع خ ــارف قل ــد و ع ــی بین ــط هم خ
ــا را ــر و پ ــی س ــن ب ــوزند م ــراپای بس ــه س ک
ــرد وفا را ــر ب ــه به س ــس از من ک ــد پ ــا بگوین ت

)سراسریداخل90( 

در تمامی گزینه ها به جز بیت ............... هر دو نوع اختیار زبانی و وزنی دیده می شود.- 560
ــت نهان ــه رازی اس ــه نگاه تو چ ــن ندانم ب 1( م
ــت ــدان اس ــه زنخ ــو را در چ ــه ت ــی ک 2( حالوت
ــاقی ــای امن و یار مهربان س ــراب لعل و ج 3( ش
ــهر شماست ــته تر از شیشه های ش 4( دلم شکس

ــوان ــن نت ــدن و گفت ــوان دی ــن آن راز ت ــه م ک
ــق ــر عمی ــزار فک ــد ه ــد ص ــه آن نرس ــه کن ب
ــد؟! ــود کارت اگر اکنون نخواهد ش دال! کی به ش
ــت ــی کاین چنینمان می خواس ــته باد کس شکس
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در کدام یک از ابیات زیر، اختیارات شاعری »قلب«، »ابدال« و »تغییر کّمّیت مصّوت« به کار رفته است؟- 561
ــروان برد؟ ــهر ش ــه پیغام من به ش ــت ک 1( کیس
ــر مثل تو ــت والّله گ ــه خود طیبت اس 2( این هم
ــت؟ ــه ناموس چیس ــن هم ــا ای ــد خاقانی 3( گوی
ــو کودکان ــد بر من و ت ــه خنده زنن ــه چ 4( وه ک

ــخن دان برد ــرد س ــدان م ــن ب ــخن از م ــک س ی
ــرد ــت ز دوران ب ــران گش ــیصد قِ ــه س ــرخ ب چ
ــان برد ــب ز خاق ــت لق ــه دو بیت گف ــر ک ــه ه ن
ــرد! ب ــان  ــوی خراس ــا س م ــعر  ش ــی  ــر کس اگ

شاعر در سرودن کدام بیت، از اختیارات شاعری »ابدال«، »تغییر کّمّیت مصّوت ها« و »حذف همزه« بهره گرفته است؟- 562
ــٰی اول نکردنم  شیرین  لــب  آن  در  1( طــمــع 
او دِر  بـــر  نـــظـــاره  یـــک  پـــی  2( از 
ــا دعــا ــی او ت ــــاد دعــاهــای خــیــر در پ 3( ب
ــذرد ــی گ ــار م ــه ــا کـــه نــســیــم ب ــی 4( بـــیـــا ب

ـــرود؟ ــی شــکــر ن ـــی چــگــونــه مــگــس از پ ول
ـــرد ــــد ک ــــای ســــال هــــا انــــتــــظــــار ب
او ــان  ــای پ ــن  ــی آم و  اســـت  رب  ــا  ی او  اّول 
ــذرد ــی گ ــســار م ــل ز رخـــت شــرم ــه گ بــیــا ک

در همء ابیات، به  استثنای بیت گزینء ............... اختیارات شاعری »تغییر کّمّیت مصّوت ها، آوردن فاعالتن به جای فعالتن و ابدال« صورت - 563
)کانونفرهنگیآموزشـ96( گرفته است.

ــب را ــود طال ــر ب ــر خی ــب اگ ــب، مطل 1( ز طل
ــاغ ب دارد  ــرا  م ــرم  خونگ ــءه  الل ــی  2( گرم
ــاند افش ــر  جواه ــوه  ک ــدم  ق در  ــی  3( سرکش
ــت ــت از آبادانی اس ــر وحش ــی عزلت اگ 4( معن

ــت نیس ــا  دنی ــب  ــم  طل ه ــن  زمی روی  ــب  طل
ــت ــرا نیس ــتی از صح ــرا وحش ــون م ــه مجن ورن
ــت نیس ــتغنا  اس ــی  نزدیک ــه  ب ــرص  ح وادی 
ــت ــا نیس ــم از عنق ــش ک ــءه خوی ــد در مرتب جغ

در کدام یک از ابیات زیر، تمامی اختیارات شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، »بلندبودن هجای پایان مصراع«، »ابدال« و »تغییر کّمّیت - 564
مصّوت ها« دیده می شود؟

گفتم ـــدمـــت  دی کـــه  اّول  هـــم  ــــن  1( م
ــدی و خیمه زدی ــرود آم ــه هر جا که ف ــو ب 2( ت
ــق ــوز که در مذهب عش ــزه میام ــتم از غم 3( س
ــد ــردارن ب حــجــاب  ملکوتش  ــا  ت ــلــک  ُم 4( ز 

ــت خـــونـــخـــوارت ــس م ــم  ــش از چ ــــذر  ح
جایت ــگــیــرد  ب ــه  ک ــد  ــوان ــت ن ــر  ــگ دی ــس  ک
ــی دارد ــزای ـــرده ج ــر ک ــر عمل اجـــری و ه ه
بکند جهان نما  جــام  خــدمــت  ــه  ک آن  ــر  ه

در کدام بیت، شاعر از اختیارات »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، »تغییر مصّوت کوتاه به بلند«، »بلند بودن هجای پایانی مصراع« و »حذف - 565
)کانونفرهنگیآموزشـ97( همزه« استفاده کرده است؟

ــت ــفته و خوی کرده و خندان لب و مس 1( زلف آش
ــرده مگیر ــان خ ــر دردکش ــد و ب ــرو ای زاه 2( ب
ــای ــون ن ــش چ ــرا لب ــاند م ــا نرس ــه کام ت 3( ب
ــون کنان ــش افس ــوی و لب ــش عربده ج 4( نرگس

ــت ــی در دس ــوان و صراح ــاک و غزل خ پیرهن چ
ــت ــا روز الس ــه به م ــز این تحف ــد ج ــه ندادن ک
ــت ــوش من باد اس ــه گ ــم ب ــه عال ــت هم نصیح
ــت ــد بنشس ــن آم ــن م ــه بالی ــب دوش ب نیم ش

در کدام گزینه، اختیارات شاعری »حذف همزه«، »بلندبودن هجای پایان مصراع« و »ابدال« به کار نرفته است؟- 566
ــان بر خاک ــوری جرعه ای فش ــراب خ 1( اگر ش
عشق آســـتـــانـــءه  ـــز  ج را  ــــدالن  ــــی 2( ب
ــن ــمان روش ــن چو آس ــروج ریاحی ــد از خ 3( ش
ــت ــرد راه به دوس ــت بب ــور هدای ــالک از ن 4( س

ــه باک؟! ــه غیر چ ــد ب ــه نفعی رس ــاه ک از آن گن
نــیــســت مــنــزل  دوســت  کــوی  ره  در 
ــعود مس ــع  طال و  ــون  میم ــر  اخت ــه  ب ــن  زمی
ــرود ــت ب ــه ضالل ــر ب ــد گ ــی نرس ــه جای ــه ب ک

در هر دو مصراع تمامی ابیات زیر، از اختیارات وزنی »ابدال« و »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« استفاده شده است به جز ............... .- 567
بلبل هجران  غم  از  کشید  که  تطاول  ــن  1( ای
ــید ــت قدح کاین خورش ــعبان منه از دس 2( ماه ش
ــمریدش صحبت ــت ش ــت غنیم ــز اس 3( گل عزی
مگیر خــرده  شــدم  خرابات  به  مسجد  ز  ــر  4( گ

ــد شد ــواه ــان خ ــره زن ــع ــل ن ـــردءه گ ــا ســـراپ ت
شد ــد  ــواه خ ــان  ــض رم عید  ــب  ش ــا  ت نظر  از 
ــد ــد ش ــن راه و از آن خواه ــد از ای ــاغ آم ــه ب ــه ب ک
ــان خــواهــد شد ــظ دراز اســت و زم مجلس وع

در همء ابیات زیر به استثنای ............... اختیارات شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن، ابدال، تغییر کّمّیت مصّوت ها و بلند بودن هجای - 568
پایان مصراع« تماماً صورت گرفته است.

ــد زه ــر  س از  ــن  م ــر  ب ــروز  ام ــد  1( گوی
ــت ــط و خالش گش ــه داران خ ــمم از آین 2( چش
ــت ماس ــر  ب ــت  غرام ــه  ک ــان  مفش ــّره  3( طُ
ــت ــیوءه جانبازان نیس ــاده دلی ش ــی و س 4( خام

اشــــــاراتــــــی نـــکـــتـــءه  و  ــــل  ــــث م
ــاد ب ــش  دوش و  ــر  ب ــه ربایان  بوس از  ــم  لب
ــت برخاس ــت  قیام ــه  ک ــین  منش ــره  طَی
بــیــار عـــّیـــار  ــر  ــب دل آن  بـــر  از  ــری  ــب خ

در کدام گزینه، اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت ها« به همراه اختیارات وزنی »ابدال« و »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« دیده می شود؟- 569
ـــــدءه دل دی ـــه  ب ــــت  ــــرم در رخ ــــاظ 1( ن
ــدی و خیمه زدی ــرود آم ــه هر جا که ف ــو ب 2( ت
ــت ــد ریخ ــیه بای ــم س ــی آن چش ــر قربان 3( به
ــد آتش نرود ــت آب که رنگش به ص ــه به هف 4( ن

ـــت اس دور  ــرم  ــــم ظـاهـ از چـش ــه  گـرچـــ
جایت ــگــیــرد  ب ــه  ک ــد  ــوان ــت ن ــر  ــگ دی ــس  ک
به دشت ختن است خون هر آهوی مشکین که 
ــوری کرد ــگ ــی ان ــا خــرقــءه زاهـــد م آن چـــه ب

در کدام یک از ابیات زیر، اختیار وزنی »قلب« به همراه اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« به کار رفته است؟- 570
ــو آه کی زدی؟! ــث او بُدی جان ت ــر نه حدی 1( گ
ــت گزان ــوی رزان دس ــگام خزان س ــم هن 2( رفت
ــز دم به دم ــه مغ ــد ب ــءه ارم جه ــیم روض 3( نس
ــل دم ــد ز وص ــا نزن ــم ت ــی و غ ــینءه خاقان 4( س

خـــدا سـوی  کـنـد  راه  تــو  آه  کــه  بــزن  آه 
ــرا م زرد  ورق  ــر  ه ــد  ش ــو  ت ــر  هج ــر  نوحه گ
ــرف جویبارها ــه ط ــم ب ــش ه ــده پی ــس دمی ز ب
ــت او ــگان کیس ــقی تا ز س ــق و عاش دعوی عش
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در ابیات همء گزینه های زیر، به جز ............... اختیارات شاعری »ابدال«، »حذف همزه« و »تغییر کّمّیت مصّوت« تماماً به کار رفته است.- 571
ــاوند خویش ز  ــو  ت ــق  عش ــدم  ده ــی  1( فراغت
روزی کـــن  دســــت  بـــه  آخــــر  دلــــی 
آغوشی شــود  گــرم  خورشیدُرخی  به  ــر  2( گ
بنشین خوان  به  بیا  و  خویش  ز  دست  دو  بشو 
ــن اســت ــد کـــان م ــای ــان ب ــــت چــن 3( دوس
حافظ ــــروِد  س ـــت  اس عــراقــی  ــات  ــّی ــزل غ
ــت ــما را خلل و عیب نموده اس ــک ش 4( ور ز آن
ــر اســت ــی ــوگ ــل ــی صــبــر اگــــر گ ــخ ــل ت

ــد برکن ــت  عافی ــاد  بنی ــو  ت ــق  عش ــک  آن از 
ــوزی س ــن،  دی ز  ــدت  باش او  در  ــه  ک
ــب بخس ــام  ش ــر  س ز  ــت  قیام ــح  صب دم  ــا  ت
ــوید ــت و رو ش ــه دس ــد ک ــر وی آم ــه آب به ک
ــت اس ــن  م ــاِن  نه ــه  چ ــی  نهان ــق  عش
ــاد نکرد؟! ــه فری ــوز ک ــن ره جانس ــنید ای ــه ش ک
ــمایید ش ــوب  معی ــد،  آم ــاک  پ ــه  آین آن 
ـــوار خـــواهـــد بــود ـــگ ـــوش عــاقــبــت خ

بار( و »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« )1 بار( استفاده شده است.- 572 ............... از اختیارات شاعری »ابدال« )2  در تمامی بیت های زیر به جز 
ــو؟ ک ــرم  مح ــان  جه ــه  ب ــم  گوی ــه  ک ــا  1( ب
ــا بخرام ــرخوش به تماش ــش و س ــی درک 2( قدح
ــی باد  ــر م ــت پ ــودی قدح ــف نم ــاقیا! لط 3( س
ــم ــام ــن ـــه دش ـــن ب ــــاد ک ــی ی ــه ــگ ــه 4( گ

ـــران؟ ـــب ـــی خ ــــا ب ـــم ب ـــوی چــــه خـــبـــر گ
ــد ــن آم ــه آیی ــه چ ــگارت ب ــه ن ــی ک ــا ببین ت
ــد ــار آخر ش ــویش خم ــو تش ــر ت ــه تدبی ــه ب ک
ســـخـــن تـــلـــخ از تــــو شـــیـــریـــن اســـت

در کدام بیت، سه اختیار زبانی و چهار اختیار وزنی به کار رفته است؟- 573
ما ببین کو بشکست خــواب  را  ــاه درســت  1( م
ــرون خــواهــد برد ب ــت  از دس ـــردءه مطربم  2( پ
ــرس ـــن پ ــم از م ــت ــق ب ــش ـــــــّذت ع 3( ل
طبع روی  کز  کارها  خود  بر  آسان گیر  4( گفت 

ما ــراب  خ وطــن  در  هفتمین  چــرخ  ز  تافت 
بــارم نباشد  پــرده  ــن  ای در  ـــه  زان ک ــر  اگ آه 
ــه خــوش است ــو از آن بــی خــبــری کــان چ ت
سخت کوش مردمان  بر  جهان  می گردد  سخت 

در کدام بیت، پنج اختیار وزنی و سه اختیار زبانی استفاده شده است؟- 574
ــد ــتان برس ــه دوس ــت روزی ب ــن حکای 1( همی
ــت ــی نیس ــت تنهای ــرا طاق ــی و م ــو ملول 2( ت
داد نــمــی یــارم  شــوق  از  ســحــر  آه  3( راه 
ــا ــــوی وف ـــب ج ـــه ل ـــدم ب ـــی ـــــن رس 4( م

ــان انداخت ــان برفت و ج ــعدی از پی جان که س
ــتم ــا نشکس ــد وف ــن عه ــردی و م ــا ک ــو جف ت
ــد خــــواب سحرت ــوران ــش ــد کــه ب ــای ــب تــا ن
دیـــــــدم آن جـــــــا صـــنـــمـــی روح فـــــــزا

)کانونفرهنگیآموزشـ98(- 575 در مصراع اّول کدام بیت، سه اختیار شاعری وزنی روی داده است؟
ــود اگر ــته ب ــج مرا کش ــه درد و رن ــردون ب 1( گ
ــد ایّام؟ ــو باش ــه فرمان ت ــی که ب ــد کوش 2( چن
ــود؟! ــانی، ولی چه س ــم بنش ــی که آتش 3( گفت
ــوه ای ولیکن ــر همه می ــو درخت خوب منظ 4( ت

ــزای جان ف ــم  نظ ــدی  نش ــن  م ــر  عم ــد  پیون
ــودن؟ ــه خواهد ب ــام، چ ــه ایّ ــی و ن ــو باش ــه ت ن
ــانی ام نش ــش  آت ــر  س ــر  ب ــه  ک ــتی  برخاس
ــد به سیبت؟! ــت کوته که نمی رس چه کنم به دس

در کدام گزینه، بیشتر از سایر گزینه ها از اختیارات وزنی استفاده شده است؟- 576
ــاش ـــه قـــّصـــءه ف ــن ک ــی ـــع خــــام ب ـــم 1( ط
ــمان ــان آس ــش طوف کن ــه پیرامن ب ــت  2( هس
ــاز کارس ــت  بخ ــدد  م از  ــه  ک ــا  بی ــاقی!  3( س
ــم دارد؟! ــه غ ــا چ ــرد، صب ــراغ بمی ــر چ 4( اگ

ــت اس ــــوس  ه ــهــفــتــنــم  ن رقـــیـــبـــان  از 
ــیاب آس ــد  زن ــرخ  چ ــب  قط ــرد  گ ــر  ب آری 
ــرم میّس ــد  ش ــدا  خ ز  ــتم  خواس ــه  ک ــی  کام
ــاب؟! ــورد مهت ــم خ ــه غ ــان، چ ــزد کّت ــر بری وگ

در کدام یک از بیت  های زیر، بیشترین اختیارات »زبانی« و »وزنی« دیده می شود؟- 577
شدی ماه  همسفر  شــدی،  آگــاه  دل  ز  1( گــر 
عید و  روزه  ــاه  م و  ــدر  ق شــب  ــارکــّی  ــب 2( م
3( من از چشم تو ای ساقی! خراب افتاده ام لیکن
ناز و  شــادی  و  طرب  از  بود  افروخته  ــم  4( دل

ببین رفتار  خوبی  شدی،  راه  این  در  تو  چون 
حـــّواســـت و  آدم  ـــات  ـــالق م مـــبـــارکـــّی 
بـالیـی کـز حـبـیـب آیـد هـزارش مـرحبـا گفـتیـم
ـــداز آوردی از گـــرم و گ ــو دلـــی ســوخــتــه  ت

اختیارات شاعری به کاررفته در کدام بیت، در مقابل آن درست ذکر نشده است؟- 578
سرمستی و  دیوانگی  بــه  ــاش  ف شــوم  ــا  1( ت
نگشود خانقه  از  هیچ  که  بگشا  میخانه ام  2( در 
3( بده ساقی! می باقی، که در جّنت نخواهی یافت
بود ــرام  ح آمیختن  ــدح،  ق این چنین  4( در 

ــــازار مــرا ــه ب مــســت و آشــفــتــه بــرآریــد ب
گفتیم ما  و  بود  این  سخن  نه،  یا  بود  باور  گرت 
را مــصــاّل  گلگشت  و  ــاد  ــن آب رک آب  کــنــار 
مدهید خـــدا  ــی   م ــز  ج خـــدا  عــاشــقــان  ــه  ب

)3 بار وزنی ـ 3 بار زبانی(
)3 بار زبانی ـ 2 بار وزنی(
)5 بار زبانی ـ 1 بار وزنی(
)1 بار وزنی ـ 2 بار زبانی(

در کدام گزینه، به اختیارات شاعری به کاررفته در بیت، به درستی اشاره نشده است؟- 579
1( نثار خاک رهت نقد جان من، هر چند/ که نیست نقد روان را برِ تو مقداری: تغییر کّمّیت مصّوت ـ بلندبودن هجای پایان مصراع

2( نالءه خاقانی اگر دادستان شد از فلک/ نالءه من نبست غم دادستان من کجا؟!: حذف همزه ـ قلب
3( با اثر داغشان هر دم سلطان عشق/ گوید خاقانیا خاک توام مرحبا: ابدال ـ کوتاه کردن مصّوت بلند »ی«

4( ساقیا! آمدن عید مبارک بادت/ آن مواعید که کردی مرواد از یادت: آوردن فاعالتن به جای فعالتن ـ حذف همزه
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)سراسریخارج96(- 580 در هر یک از ابیات کدام گزینه، سه نوع اختیار وزنی وجود دارد؟
الف( یـد بیضـای کلیم اسـت تو را کـز اثرش
ب( مـرا تو جـان عزیزی و جان توسـت عزیز
پ( تب هر روزه و سـرمای زمسـتان نگذاشت
ت( سـر مـن رفـت و نرفتـم ز سـر پیمانـت

بـر تـن خصم تو هـر مـوی یکی اژدرهاسـت
بـاد تـو  جـان  فـدای  عزیـزم  جـان  هـزار 
هـر چـه آورد بـه رویـم تـب و سـرما آورد
ـه الحمـد کـه مـا بـر سـر پیمـان رفتیـم لّلٰ

4( الف ـ ب  3( الف ـ پ   2( ب ـ پ  1( ب ـ ت 
)سراسریداخل94(- 581 در کدام دو بیت، اختیار شاعری »ابدال« وجود دارد؟

الف( بال و پرش ز سنگ ستم، کی توان شکست
ب( خدیـو روی زمیـن، آفتـاب دولـت و دین
پ( فغـان کـه در طلـب گنج نامـء مقصـود
ت( زاهـد خلوت نشـین دوش به میخانه شـد

نشـیمنی؟! نـدارد  تـو  دِر  کـه جـز  مرغـی 
کـه کم تریـن خدمش حکـم بر سـالطین داد
شـدم خـراب جهانـی ز غـم تمـام و نشـد
از سـر پیمـان برفـت، بـا سـر پیمانـه شـد

4( ت ـ ب  3( ب ـ پ   2( الف ـ پ  1( الف ـ ت 
در کدام دو بیت، اختیارات شاعری »ابدال« و »تغییر کّمّیت مصّوت ها« تماماً به کار نرفته است؟- 582

الف( چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس؟ 
ب( با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
نـدانـنـد پ( زیـــرا جـــز صـادقـــان 
ت( دریـغ و درد کـه تـا ایـن زمان ندانسـتم
ث( چاشـنی جنـون او خوش تـر یا فسـون او
ج( خـّرم آن روز کـز ایـن مرحله بربنـدم بار

آمـد خرقه پـوش  کـه  بپوشـان  پیالـه  سـر 
خاصـه کـه در گشـاید و گوید خواجـه اندرآ
مــکـــر و دغـــل و بـهــانـــء مــــا
رفیـق بـود  رفیـق  سـعادت  کیمیـای  کـه 
چون کـه نهفته لب گـزد خسـتء غم گزیده را
خبـرم رفیقـان  پرسـند  تـو  کـوی  سـر  وز 

4( ب ـ پ 3( ت ـ ج   2( الف ـ ب  1( پ ـ ث 
ترتیب ابیات زیر به لحاظ کاربرد اختیارات شاعری »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند، ابدال، بلندبودن هجای پایان مصراع، آوردن فاعالتن به - 583

جای فعالتن« کدام است؟
الف( بیـا و هسـتی حافـظ ز پیـش او بـردار 
ب( گـذار بر ظلمات اسـت، خضـر راهی کو؟
پ( تشنه و مستسقی تو گشته ام ای بحر چنانک
ت( تـا گل روی تو دیـدم، همه گل هـا خارند
ث( زلف مشکین حلقه اش بر روی گلگون بسته اند

کـه بـا وجود تو کـس نشـنود ز من کـه منم
مـبـاد کـآتـش مـحـرومـی آب مـا بـبـرد
بحـر محیـط ار بخـورم باشـد درخـورد مـرا
تـا تـو را یـار گرفتـم، همـه خلـق اغیارنـد
من ندانم روز و شـب با یکدگر چون بسـته اند

4( پ ـ ت ـ ب ـ ث  3( ث ـ ب ـ الف ـ ت   2( ب ـ پ ـ الف ـ ت  1( پ ـ الف ـ ب ـ ث 
اگر ابیات زیر را به ترتیب کاربرد اختیارات شاعری »قلب، حذف همزه، ابدال، بلندبودن هجای پایان مصراع« مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟- 584

الف( چو مسـتم کـرده ای، مسـتور منشـین
ب( در بیابـان فنـا گم شـدن آخـر تـا کـی؟
پ( پیـر خـرد پیـش تـو چو طفـل زانـو زده
اسـت دل  تمنّـای  کـه  رخ  چنـان  ت( زان 
ث( گشـت نگاریـن تـذرو پنهـان در مرغزار

چــو نـوشــم داده  ای، زهــرم مـنـوشـان
بریـم مهّمـات  بـه  پـی  مگـر  بپرسـیم  ره 
گاه غضـب بـا پلنـگ پنجـه بـه نیـرو زده
کـرد نتـوان  مگـر  بیـش  ایـن  از  صبـر 
همچـو عروسـی غریـق در بـن دریـای چین

4( پ ـ ت ـ ث ـ ب  3( ث ـ ب ـ ت ـ الف   2( ث ـ ب ـ ت ـ پ  1( پ ـ ب ـ ت ـ الف 
در کدام ابیات، به ترتیب از اختیار شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«، »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« و - 585

)کانونفرهنگیآموزشـ97( »ابدال« استفاده  شده است؟
الف( نفـاق و زرق نبخشـد صفـای دل حافظ!
ب( چـو پشـت آینه پیش تو حلقه در گوشـم
پ( بس غریبید در این کوچء شـر، کوچ کنید
ت( عـزم دیـدار تـو دارد جـان بر لـب آمده

طریـق رنـدی و عشـق اختیـار خواهـم کرد
متـاب روی  زنگ خـورده  آینـء  چـو  مـن  ز 
بـه مقیمـان نـو ایـن کوچـء شـر بازدهیـد
باز گـردد یـا برآیـد؟ چیسـت فرمان شـما؟

4( پ ـ ت ـ الف ـ ب 3( پ ـ الف ـ ب ـ ت  2( الف ـ پ ـ ت ـ ب  1( الف ـ ب ـ پ ـ ت 
وزن بیت زیر، با استفاده از اختیارات شاعری در تقطیع، در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 586

مــا!  ــای  ــن ف هــمــه  ــو  ت راحـــت  ــو!«»ای  ت ــای  ــق ب هــمــه  ــا  م شـــادی  وی 
4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن 3( مفعوُل مفاعیُل فاعالتن  2( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن  1( مفعوُل مفاعلن فعولن 

وزن عروضی تمامی ابیات زیر، با در نظر گرفتن و اعمال اختیارات شاعری در تقطیع درست است، به جز............... .- 587

ــد عی در  ــر  ب ــد  همدیگرن ــوی  پهل ــاه  م 1( دو 
ــا ریخته! ــون دل م ــیمین تو خ ــاعد س 2( ای س
3( خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد
ــم ــد دل ــو بُبْری ــر ت ــتم و از غی ــو پیوس ــا ت 4( ب

ـــّور عــیــد: ـــن م ـــه  یــــار و م ـــصـــّور  ـــه م م
ــتین: ــوا در آس ــی، داری گ ــوی قتلم کن ــر دع گ
ــد: ــال ش ــب وص ــن در طل ــر م ــد عم ــد امی نق
ــش: خوی و  ــه  بیگان ــر  س ــدارد  ن ــو  ت ــنای  آش

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن(
)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

)مفتعُل مفاعلن مفتعُل مفاعلن(
)فاعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن(
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تقطیع هجایی و وزن بیت:- 523  
لَتِغفـاَزِکبَسْسْتنیـموِیهییاِسـراُت
U

ــ
U

ــ
U

ــــ
U

ــ
U

ــــــ

نیُکـْبضاِخـَدزُخـِدفیـِسـِیموْهیاِسـ
U

ــ
U

ــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــ
UU

ــ

فَع ُلن )فََعلُن(مفاعلنفعالتنمفاعلن
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 524   
یَدآمیسیَوهَـبُلـهَرِزْقِعشـِیویَدعـ
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــــــ

یدآمیسیگَـَمـهَرنَزَدَزَسربَرْتَدسـ
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــــــ

فَع ُلنفعالتنفعالتنفاعالتن
تقطیع هجایی و وزن بیت: - 525   
طیفلَـُتِدجوُوْتهَسـریَطِگبَرگُلـُچهَمـ
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــ

UU
ــ

ُخشُتِیپاراَسـْدُخلـِنَمـَچـِوَسرُچهَمـ
ــ

U
ــ

UU
ــ

UU
ــــ

UU
ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 526   
یَدراگانِـA· ِیروِیزوِرآُچراَمـ
U

ــ
U

ــ
U

ــ
U

ــ
U

ــــــ

یَدرازاِیهاِلناِسَوهَـلَمبُـبُلـُچ
U

ــ
U

ــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــــــ

فَع ُلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 527  
َدستَزM¼·صاِبمِجافیدِسِطبَطییگو
ــــــ

U
ــ

UU
ــــ

U

ـََدرپایِقساریَدِکَکبـ َدستَزi¼·ِحَدق
ــ

UU
ــــــــ

UU
ــ

U

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
رکن  جای  به  اّول  مصراع  آغازین  رکن  )در  ابدال  شاعری:  اختیارات 
»مفتعلن: ــ U U ــ« از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« استفاده شده است.(/ 
بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )هجای چهارم مصراع اّول و هجای یازدهم 
مصراع دوم(/ حذف همزه )هجای پایانی هر دو مصراع: زده است  

َزَدست(/ بلند بودن هجای پایانی )در هر دو مصراع و نیم مصراع ها(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 528   

یدآمینـِبَربناِیمـِ ِرزوِبَردخـِ
U

ــ
U

ــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــــــ

آبِرَسبَررلیـَدغذکاِیتیَکشـِبروَمـ
U

ــ
U

ــ
U

ــــ
U

ــ
U

ــ
UU

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلن
اختیارات شاعری: بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )هجای هفتم مصراع اّول(/ 
کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« )هجای پنجم مصراع دوم(/ ابدال 
)در رکن پایانی مصراع دوم به جای رکن »فََعلُن: U U ــ « از رکن »فَع ُلن: 
دوم( )در مصراع  پایانی  بلند بودن هجای  است.(/  استفاده شده  ــ«  ــ 

تقطیع هجایی و وزن بیت: - 529   
«H· تَـُیریداْهگاتـَدسـِکْزرواِمـ
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــــ

UU
ــ

}I· نِـبِـَردتاَدـعاَسـِربَـِکخیبیـ
ــــ

UUU
ــ

U
ــــ

UU
ــ

فَعمستفعُلفاعالُتمستفعُل
مصراع  پنجم  )هجای  اضافه  کسرءه  تلّفظ کردن  بلند  شاعری:  اختیارات 

دوم(/ حذف همزه )هجای نهم مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 530   
باکِچْدَکنـراپَـبِـِرقَطِسُدیاَدرِزگَر
ــ

U
ــــ

UU
ــ

UU
ــــ

UU
ــ

َرددایاَدرِیسوروَودَشــْعجَمـُچنْزبا
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

U
ــــــــ

فََعلُن )فَع ُلن(فعالتنفعالتنفاعالتن
دو  هر  آغاز  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات 
مصراع(/ ابدال )رکن پایانی مصراع دوم(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه 
)هجای هشتم مصراع دوم(/ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند )هجای نهم 

مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 531   
َردداHn· دوِشِزسوَمزَغـِچِشقعاِلِد
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــــــــ

َردداIÎ· طوِیِشدیاَنـِچْحنوِیتیَکشـ
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــــــ

فَع ُلنفعالتنفعالتنفاعالتن
اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در آغاز مصراع دوم(/ 
ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها )در هجای 

دوم و سوم مصراع دوم(
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تقطیع هجایی و وزن بیت:- 532   
ریبَـَچنـِخَچرِرجونَزـغافَـIº· ماَسلـُمـاِی
ــ

U
ــــــ

U
ــــــ

U
ــــ

U
ــ

ریتَـُمشـِدکِیـُهماِدقَصـُرتیـِقفانِـَوز
ــ

U
ــــ

U
ــــ

U
ــــ

U
ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
نرفته./ آخرین هجای رکن  به کار  اختیار وزنی  آغازین بیت،  در رکن 
سوم مصراع اّول و نیز رکن های اّوْل و دوم و سوم مصراع دوم، از نظر 

کّمّیت تغییر می کند )به هجای بلند تبدیل می شود(.
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 533  

گَرِدِیراُمنَـُکـگَردیـِیِشدیـبَنـَشـهَر
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــ

UU
ــ

گَرِدِیجاَومَربِـدافَرُتِتَدسـنَزَمـِک
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
اختیارات وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در آغاز مصراع اّول(/ 
اّول(/  یازدهم مصراع  کّمّیت مصّوت ها )هجای  تغییر  اختیارات زبانی: 

حذف همزه: 2 بار )هجای سوم هر دو مصراع(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 534  

تُستمَِدَمقـُمَدقَـَدرIÄ·ِسـلِـَمجـِیدیشا
UUــUUــــUUــــ

َدتشاهَدخانَـکِـدلHn·هَـدباَغمِیجا
ــــــــUUــــUUــــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
3 نوع اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر 
دو مصراع(/ بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول(/ ابدال )در رکن 
پایانی مصراع دوم(/ 4 نوع اختیار زبانی: کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند 
)در  اضافه  تلّفظ کردن کسرءه  بلند  اّول(/  )در هجای دوم مصراع  »ی« 
یازدهم  تلّفظ کردن »و« عطف )هجای  بلند  اّول(/  هجای سوم مصراع 
مصراع اّول(/ حذف همزه )در هجای هفتم مصراع دوم(/ هجاهای دوم، 
سوم، یازدهم و پانزدهم مصراع اّول )مجموعاً 4 هجا( باید از نظر کّمّیت 

تغییر کنند تا وزن شعر به درستی حاصل شود.
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 535  

ایمِدَمـناهاجَـِبماَدمَعـِزُتِیپِـاز
UUــــUUــــUUUــ

ایمِدَمـناـغافَـُولَهـُبَرَطِیرابَـنَز
UUــــUUــUUــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
»4« اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر دو 
مصراع(/ بلندبودن هجای پایانی )در هر دو مصراع(/ »6« اختیار زبانی: 
بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجای سوم مصراع اّول و هجای چهارم 
هجای  )در  کلمه  پایان  کوتاه  مصّوت  تلّفظ کردن  بلند  دوم(/  مصراع 
چهارم مصراع اّول(/ بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه »و« عطف )در هجای 
هفتم مصراع دوم(/ حذف همزه )در هجای دوازدهم هر دو مصراع(/ 
در این بیت، هجای پایانی 4 رکن )رکن اّول و چهارم مصراع اّول و نیز 
رکن اّول و چهارم مصراع دوم( از نظر کّمّیت تغییر می کند تا وزن شعر 

به درستی به دست آید.

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 536  
بادمِیپُرحَتَدقَـدیمونِـفُلطیاقِـسا
ــــــUUــــUUــــUــ

ُشدِخرراماُخـِشویـتَشـُتِربیـتَدِبِک
UUــــUUــــUUــــــــ

فَع ُلنفعالتنفعالتنفعالتن

»4« اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع 
اّول(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای رکن »فََعلُن: U U ــ« 
ـ«  استفاده  شده.(/ بلندبودن هجای پایانی )در مصراع  ــ  از رکن »فَع ُلن:ـ 

اّول(/ »1« اختیار زبانی: حذف همزه )در هجای دوازدهم مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 537  

کوهیراِرِخضـتتَسـماُلـُظبَرْرذاُگ
U

ــ
U

ــ
UU

ــــ
U

ــ
U

ــــــ

َردبَـِبماِبآمیروَمحـِشتَـکادباَمـ
U

ــ
U

ــ
UU

ــــــ
U

ــ
UU

ــ

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلن

اختیارات شاعری: حذف همزه )در هجای هشتم مصراع اّول و هجای 
چهارم مصراع دوم(/ ابدال: در رکن پایانی مصراع اّول )شاعر به جای 
ـ « استفاده کرده است.(/ کوتاه  ــ  ـ «، از رکن »فَع ُلن:ـ  رکن »فََعلُن: U Uـ 

تلّفظ کردن مصّوت بلند )در هجای نهم مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 538  

ِشقعانَدُکـگَرِجـِنخوِبَنتَرَرهاَط
U

ــ
U

ــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــــــ

مازنَـستنیـتُرسـُدقَشِعشـِیتیَمفـِلُقوِب
U

ــ
U

ــ
U

ــــ
U

ــ
U

ــ
UU

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلن

اختیارات شاعری: بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه کسرءه اضافه )در هجای 
رکن  به جای  اّول،  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال  اّول(/  مصراع  هشتم 
»فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده است./ حذف همزه 
)در هجای چهارم مصراع اّول(: طهارت ار  طَهاَرتَر(/ بلند به حساب 
تلّفظ کردن مصّوت  پایان مصراع )در مصراع دوم( کوتاه  آوردن هجای 

بلند »ی« )در هجای پنجم مصراع دوم(/ قلب: ـ 
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 539   

ُقدسمِلَـعاَدرِکِزکیـپاِرهَـگُوA· ییُت
U

ــــ
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــ

لَکَمـِحبیـتَسـِلِصـحاَودبُـُتِرِخیـِرذِکـ
ــ

U
ــ

UU
ــــ

UU
ــــ

UU
ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در آغاز مصراع دوم(/ 
بلند در هجای دوم  تلّفظ کردن مصّوت  تغییر کّمّیت مصّوت ها )کوتاه 
کوتاه  مصّوت  تلّفظ کردن  )بلند  مصّوت ها  کّمّیت  تغییر  اّول(/  مصراع 
بلندبودن هجای کشیده  کسرءه اضافه در هجای چهارم مصراع دوم(/ 

)در پایان مصراع اّول(/ ابدال: ـ
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تقطیع هجایی و وزن بیت:- 540  
دادمـباَرزگیـمِیَمستَرُخربَسزیرو
UــــــــUــــــــ

دادُتِدداَزدایـِدبِـِنماَزِددا
UــــــUــUUــ

فاعلنمفعولنفاعلنمفتعلن
اختیارات شاعری: بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه )در هجاهای 
پنجم و هفتم مصراع دوم(/ ابدال )در رکن آغازین مصراع اّول و رکن 
ـ« ــ  ــ  ـ« از رکن »مفعولن:ـ  ـ U Uـ   سوم هر دو مصراع، به جای »مفتعلن:ـ 

اّول(/  مصراع  نهم  و  ششم  )هجاهای  همزه  حذف  شده.(/  استفاده 
بلندبودن هجای پایانی )در هر دو مصراع(

ـ/ ـ Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ   وزن بیت در اصل به صورت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن:ـ 
ــ U U ــ/ ــ U ــ« و یک وزن همسان دولختی )دوری( است که به 
این صورت  به  آن،  ارکان  برخی  در  »ابدال«  وزنی  اختیار  کاربرد  دلیل 
درآمده است؛ ضمن این که در اوزان همسان دولختی یا دوری )مانند 
همین بیت(، هجای پایانی نیم مصراع های اّول، اگرچه کوتاه یا کشیده 

باشند، همانند هجای پایانی مصراع ها بلند )ــ( به حساب می آیند.

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 541   
ِعشقَرددانَرهُـِچَغمُجزِکْتگُفـحَمِصـنا
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــــــ

Äp¸َرتَـبِهـرینَـهُـقِلعاِیِجخامِیتَـگُفـ
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــ

UU
ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
دو  هر  آغاز  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات 
مصراع(/ ابدال )در رکن آخر مصراع اّول(/ حذف همزه )هجای سوم، 

چهاردهم و پانزدهم مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 542  
¸ÄHکردهَدخالَلِخـِتبَتـاَلـِکستییـراَسـ
ــــــUUــــUUــــUــ

َرندگَـِدِیراَسـِدبَنـَدرِکمُقو¨I·نُـُخـ
UUــــUUــــUUــUU

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
مصراع  پانزدهم  و  سوم  هجاهای  )در  همزه  حذف  شاعری:  اختیارات 
دوم(/ آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع اّول(/ 
بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجای دوازدهم مصراع دوم(/ بلندبودن 

هجای پایانی )در هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول(
در رکن آغازین مصراع دوم، طبق اختیار وزنی »ابدال«، - 543  

به جای »مستفعُل: ــ ــ U U« از »مفعولن: ــ ــ ــ« استفاده شده:
 ·Hpَمستَسرِرماُخـَرزپُـمَِچشـ

ــــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــــ

َوستپِیـِددیـُدَرمداi¼· پُر
ــــ ــــ

U
ــ

U
ــــ

مستففاعالُتمستفعُل
مفتعلن - 544 مفتعلن  »مفتعلن  صورت  به  مصراع  وزن   

مفتعلن« است؛ اّما شاعر در رکن سوم، به جای »مفتعلن: ــ U U ــ«، از 
رکن »مفاعلن: U ــ U ــ« استفاده کرده:

ُتِتیَـویهُوِخشاِبَسدِرنَـبَرسیَکـِتَدسـ
ــ

UU
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــــ

UU

مفتعلنمفاعلنمفتعلنمفتعلن

بررسی وزن سایر گزینه ها:
 »مستفعلن مستفعلن مستفعلن: ــ ــ U ــ/ ــ ــ U ــ/ ــ ــ U ــ«

 »مفتعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ«
 »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ــ U U ــ/ U ــ U ــ/ ــ U U ــ/

U ــ U ــ«
545 -/U U ـ ــ  ـ U U/ـ  ــ  ـ U U/ـ  تقطیع هجایی دو مصراع: »ـــ   

: مستفعُل مستفعُل  ــ  ــ   /U U ــ  ــ   /U U ــ  ــ   /U U ــ  ــ  ــ/  ــ 
مستفعُل مستف« 

در رکن دوم مصراع اّول سایر گزینه ها، طبق اختیار وزنی »ابدال«، به 
جای دو هجای کوتاه کنار هم در »مستفعُل: ــ ــ U U«، یک هجای 
»بلند« به کار رفته )به جای رکن »مستفعُل«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« 

آمده(؛ به این صورت:
/U U ــ ــ /U U ــ ــ /U U ــ ــ/ ــ ــ /U U ــ ــ ــ/ ــ ــ /U U ــ ــ« 

ــ ــ : مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« 
وزن تمامی ابیات به صورت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن - 546  

ـ« است؛ اّما در بیت   ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ U Uـ  مفاعلن:ـ 
شاعر در رکن دوم مصراع دوم، با استفاده از اختیار وزنی »قلب«، هجای 
 کوتاه و بلند کنار هم را جابه جا کرده و به جای »مفاعلن: U ــ U ــ«،

رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« به کار برده.
ـ :- 547 ـ Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  تقطیع هجایی و وزن بیت: »ــ U Uـ    

مفتعلن مفتعلن فاعلن«
بررسی »ابدال« در سایر گزینه ها: در گزینه های  ،  و  به ترتیب 
در »رکن سوم مصراع دوم«، »رکن دوم مصراع اّول« و »رکن چهارم مصراع 

دوم« اختیار وزنی »ابدال« به کار رفته:
ـ/ ــ  ـ Uـ  ـ/ـ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ   تقطیع هجایی دو مصراع: »ــ Uـ 

U U ــ ــ/ ــ ــ : فاعالتن فعالتن فََعلُن« ]در رکن سوم مصراع دوم، به 
جای »فََعلُن: U U ــ« از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.[

/U U ـ ــ  ـ/ـ  ــ  ـ U U/ـ  ــ  ـ/ـ  ــ  ــ  ـ U U/ـ   تقطیع هجایی دو مصراع: »ـــ 
ــ ــ U U/ ــ ــ U U/ ــ ــ : مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« ]در 
 رکن دوم مصراع اّول، به جای »مستفعُل: ــ ــ U U« از »مفعولن ــ ــ ــ«

استفاده شده.[
ـ/ ـ/ U Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ـ Uـ   تقطیع هجایی دو مصراع: »Uـ 

U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ : مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن« 
 ]در رکن چهارم مصراع دوم، به جای »فََعلُن: U U ــ« از »فَع ُلن: ــ ــ«

استفاده شده.[
وزن بیت به صورت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ــ - 548  

ـ« است؛ اّما شاعر در رکن سوم مصراع  ـ Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ـ  U Uـ 
دوم با استفاده از اختیار وزنی »قلب«، هجای کوتاه و بلند کنار هم را 
جابه جا کرده و به جای »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفاعلن: U ــ U ــ« 

به کار برده.
 وزن مشترک سایر گزینه ها: »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/

ــ U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ«
وزن تمامی ابیات، به صورت »فعالتن فعالتن فعالتن - 549  

فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ« است؛ اّما شاعر در رکن 
ـ« ــ  ـ Uـ  ـ« از رکن »فاعالتن:ـ  ــ   آغازین بیت  به جای »فعالتن: U Uـ 

استفاده کرده که نوعی اختیار وزنی است.
حواست باشه که توی رکن آغازین مصراع دوم همءه بیت ها، این اختیار وزنی 
به کار رفته؛ اّما منظور طّراح سؤال از اّولین رکن، صرفًا رکن اّوِل مصراع اّوله که 

اّولین رکن بیت به حساب میاد.
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تقطیع هجایی و وزن بیت:- 550  
لیدگِـُبآÄp¸َنُتنَسـاَمـِطَخـراماُشـیا
UUــــUUــــUUــــUــ

مِهَـدییـداُخـِرباُلِدگـَسنـÃº¸ِچـِک
UUــــUUـUUــــUU

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
رکن آغازین مصراع اّول: اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن«/ 

رکن آغازین مصراع دوم: اختیار زبانی: ــ

جای  به  فاعالتن  »آوردن  وزنی  اختیار  اّول:  مصراع  آغازین  رکن   
فعالتن«/ رکن آغازین مصراع دوم: اختیار زبانی »حذف همزه«

جای  به  فاعالتن  »آوردن  وزنی  اختیار  اّول:  مصراع  آغازین  رکن   
فعالتن«/ رکن آغازین مصراع دوم: اختیار زبانی »حذف همزه«

جای  به  فاعالتن  »آوردن  وزنی  اختیار  اّول:  مصراع  آغازین  رکن   
فعالتن«/ رکن آغازین مصراع دوم: اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن »و« 

عطف« )در هجای چهارم  ُت(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 551  
جاستُکـقشوَمعـِهگَـزِلـَمنـِکتنِسـدانَـَکس

UUــــUUــــUUــــUــ

·Aِکتهَسـَدرقَـ·IMیَدآمیسیَرجَـِگ
ــــــــUUــUUــــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
در رکن آغازین هر دو مصراع این بیت، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به 
جای فعالتن« به کار رفته است. ]سایر اختیارات وزنی: بلندبودن هجای 

پایانی )در مصراع اّول(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم([

در رکن آغازین مصراع دوم سایر ابیات، هیچ نوع اختیار وزنی به کار 
نرفته است. وزن ابیات:

 »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن: U U ــ ــ/U U ــ ــ/U U ــ ــ/ 
U U ــ ــ«

ـ« ـ/U Uـ  ـ Uـ  ـ/Uـ  ــ  ـ/U Uـ  ـ Uـ   »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: Uـ 
 »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: ــ U ــ ــ/ ــ U ــ ــ/ ــ U ــ ــ/

ــ U ــ«
ـ/- 552 ــ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ  تقطیع هجایی و وزن بیت: »U Uـ    

از  فََعلُن« ]در رکن آغازین هیچ کدام  : فعالتن فعالتن فعالتن  ــ   U U
فعالتن«  جای  به  فاعالتن  »آوردن  وزنی  اختیار  بیت،  این  مصراع های 
تقطیع   »¸Äp َر/  »گَـ/  صورت  به  این«  از  »گر  است./  نرفته  کار  به 

می شود.[
بررسی وزن سایر گزینه ها:

 »U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ : فعالتن مفاعلن فََعلُن« ]در رکن 
آغازین مصراع اّول، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« به 

کار رفته.[
 »ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ : فاعالتن فعالتن فعالتن 
فََعلُن« ]در رکن آغازین هر دو مصراع، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به 

جای فعالتن« به کار رفته.[
 »ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ : فاعالتن مفاعلن فََعلُن« ]در رکن 
آغازین هر دو مصراع، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« 

به کار رفته.[
ــ/- 553 ــ   U U ــ/  ــ   U »ــ  بیت:  وزن  و  هجایی  تقطیع    

U U ــ ــ/ U U ــ : فاعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن«

بررسی »ابدال« در سایر گزینه ها: 
به  »ابدال«،  وزنی  اختیار  از  استفاده  با  دوم،  مصراع  دوم  رکن  در   
 جای رکن »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« به کار رفته./
 تقطیع هجایی دو مصراع: »ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ/ ــ U U ــ/

ــ ــ ــ/ ــ U ــ : مفتعلن مفتعلن فاعلن«
با استفاده از اختیار وزنی »ابدال«، به   در رکن چهارم مصراع دوم، 
ـ« به کار رفته./ تقطیع هجایی  ــ  ـ«، رکن »فَع ُلن:ـ  جای رکن »فََعلُن: U Uـ 
 دو مصراع: »U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ/ ــ U ــ ــ/

U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ ــ ــ : فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن«

به  »ابدال«،  وزنی  اختیار  از  استفاده  با  اّول،  مصراع  اّول  رکن  در   
 جای رکن »مستفعُل: ــ ــ U U«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« به کار رفته./ 
/U ـ ـ Uـ  ـ U U/ـ  ــ  ـ/ـ  ــ  ـ U/ـ  ـ Uـ  ـ/ـ  ــ   تقطیع هجایی دو مصراع: »ـــ 

ــ ــ : مستفعُل فاعالُت مستف«
وزن بیت به صورت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: - 554  

ــ U U ــ/ U ــ U ــ/ ــ U U ــ/ U ــ U ــ« است؛ اّما شاعر در رکن 
با استفاده از اختیار وزنی »قلب«، به جای »مفاعلن: اّول،   دوم مصراع 

U ــ U ــ«، رکن »مفتعلن : ــ U U ــ« به کار برده؛ به این صورت:

ُشدنَـشییِـشاگُـْچهیـاَمُتِیرواَبـمَِخـاز
ــ

UU
UUــــ

ــــ
UU

ــ
U

ــ
U

ــ

لَفتَـُشدْززیـَعـِرُعمـَکجِلیاِخـÄn¸َدِکَوه
ــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
بررسی وزن سایر گزینه ها:

ـ« ـ Uـ  ـ/Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ Uـ   »مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن: Uـ 
ـ« ـ/ــ U Uـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ   مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن:ـ 

ـ«  ـ Uـ  ـ/Uـ  ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ـ U Uـ   مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن:ـ 
ــ/- 555 ــ   U U ــ/   U ــ   U« بیت:  وزن  و  هجایی  تقطیع   

U ــ U ــ/ U U ــ : مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن« ]در مصراع های این 
بیت، هیچ نوع اختیار »وزنی« یا »زبانی« به کار نرفته است.[

 وزن بیت: »فعالتن مفاعلن فََعلُن: U U ــ ــ/U ــ U ــ/U U ــ«/ 
اختیارات وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع اّول(

ــ«/   U U ــ/   U U/ــ ــ   U U فََعلُن:  مفاعلن  »فعالتن  وزن بیت:   
اختیارات وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع 
از  ــ«   U U »فََعلُن:  جای  به  اّول  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال  اّول(/ 

»فَع ُلن: ــ ــ« استفاده  شده.(
ــ/ ــ   U U/ــ  U ــ   U فََعلُن:  مفاعلن  فعالتن  »مفاعلن  وزن بیت:   

U ــ U ــ/U U ــ«/ اختیارات وزنی: بلندبودن هجای پایان مصراع اّول 
)دید(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول به جای »رکن »فََعلُن: U U ــ« 

از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده  شده.(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 556   

رِفتگِـبِـتَمَدسـُتِقشوپاِزِدتاُمفـَدبو
ــ

U
ــــ

UU
ــــ

UU
ــــ

UU

َوردآپابیُرَسـبیاَمُتِیکوِرَسـبَر
ــ

U
ــ

UU
ــــ

UU
ــــــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
اّول(/ تغییر کّمّیت  اختیارات زبانی: حذف همزه )هجای سوم مصراع 
مصّوت ها )هجای سوم مصراع دوم(/ اختیارات وزنی: آوردن فاعالتن به 
پایان هر دو  بلند بودن هجای  آغاز هر دو مصراع(/  جای فعالتن )در 

مصراع/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(



45
2

آغازین  رکن  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  وزنی:  اختیارات   
مصراع اّول(/ بلندبودن هجای پایانی هر دو مصراع/ ابدال )رکن پایانی 

مصراع دوم(/ اختیارات زبانی: ـ 
 اختیارات وزنی: بلند بودن هجای پایانی هر دو مصراع/ اختیارات زبانی:ـ 

 اختیارات وزنی: ـ/ اختیارات زبانی: تغییر کّمّیت مصّوت ها )هجای 
ششم و یازدهم مصراع اّول(

وزن بیت به صورت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« - 557  
وزنی  اختیار  از  استفاده  با  دوم،  مصراع  دوم  رکن  در  شاعر  اّما  است؛ 
به عالوه  استفاده کرده؛  »مفتعلن«  از رکن  »مفاعلن«  به جای  »قلب«، 
کّمّیت  »تغییر  زبانی  اختیار  طبق  )نی(  دوم  مصراع  ششم  هجای 

مصّوت ها« به هجای کوتاه تبدیل می شود؛ به این صورت:
لَمِدویقَـHp· اَُتباهستبِـفَرْزنوهَـِسکیـ
ــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــ

ریَغـالِبَسدِرِسکیـگَراَنیقاخاِچِرچا
ــ

UU
ــــ

U
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
تقطیع هجایی و وزن مصراع:- 558  

نَستسادایَـناَمـبَرگَراَتیَسخـْرزاِهـ
U

ــ
U

ــ
U

ــــ
U

ــ
U

ــــــ

فَع ُلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی اختیارات شاعری سایر گزینه ها:

چهاردهم(  )هجای  همزه  حذف  مصراع/  پایان  هجای  بلند بودن   
]تغییر کّمّیت مصّوت ها: ـ[

چهاردهم(  )هجای  همزه  حذف  مصراع/  پایان  هجای  بلند بودن   
]تغییر کّمّیت مصّوت ها: ـ[

کّمّیت  تغییر  ـ/  همزه:  ]حذف  مصراع  پایان  هجای  بلندبودن   
مصّوت ها: ـ[

فعالتن - 559 جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات   
)در رکن آغازین هر دو مصراع(/ حذف همزه )در هجای هفتم هر دو 

مصراع(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها: ـ 
بررسی اختیارات شاعری سایر گزینه ها:

دو مصراع(/  آغازین هر  رکن  )در  فعالتن  به جای  فاعالتن  آوردن   
تغییر کّمّیت مصّوت ها )هجای هفتم مصراع دوم(

آغازین هر دو مصراع(/  )در رکن  فعالتن  به جای  فاعالتن  آوردن   
تغییر کّمّیت مصّوت ها )هجای یازدهم هر دو مصراع(

 آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع اّول(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت ها )هجای یازدهم مصراع دوم(

در این بیت، فقط اختیار زبانی تغییر کّمّیت مصّوت ها - 560  
)بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجاهای سوم، هفتم و یازدهم مصراع 

اّول به کار رفته.
بررسی اختیارات شاعری سایر گزینه ها:

 آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع اّول(/ بلند 
همزه  حذف  اّول(/  مصراع  هشتم  )هجای  اضافه  کسرءه  تلّفظ کردن 

)هجای سوم مصراع دوم(
اضافه  کسرءه  تلّفظ کردن  بلند  اّول(/  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال   
)هجای دهم مصراع اّول(/ حذف همزه )هجای چهاردهم مصراع اّول(/ 

بلند بودن هجای پایان هر دو مصراع 
 ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ بلند بودن هجای پایان هر دو 

مصراع/ حذف همزه )هجای هفتم مصراع اّول(

تقطیع  هجایی و وزن بیت:- 561  
چیستسمونامِهَـÄH¸یانِـقاخایَدگو
UــــUUــــUــــــــ

َردبَـ¤I·خاِزقَبلَـگفتتبِیـُدِکهَرَن
UــUــUUــUــــUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
جای  به  دوم،  مصراع  سوم  و  اّول  رکن  )در  قلب  شاعری:  اختیارات 
»مفتعلن: ــ U U ــ«،  رکن »مفاعلن: U ــ U ــ« به کار رفته.(/ ابدال )در 
رکن آغازین مصراع اّول، به جای »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفعولن: ــ 
ـ« به کار رفته.(/ تغییر کّمّیت مصّوت )بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه  ـــ 

پایان کلمه( در هجای چهارم مصراع دوم

َردبَـ«H·ِشرِرَشهـِبَمنمِـغاپِیـِکستکیـ 
ــUــــUــUــUــــUUــ

َردبَـHj·َخنُسـِدَمرHj·بِـَمننَزَخـُسـیِک
ــUــــUUــــUــــUUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
ـ«، ـ U Uـ   اختیارات شاعری: قلب )در رکن سوم مصراع اّول به جای »مفتعلن:ـ 
رکن »مفاعلن: U ــ U« به کار رفته.(/ ابدال: ــ/ تغییر کّمّیت مصّوت: ــ

¸ÄHُتِلمِثـگَرلَهَولـتَستبَـطیـُخدمِهَـ
UــــــــUــــUUــ

َردبَـHn·ُدوِزتگَشـHn·قِـَصدسیـبِـخَچر
ــUــــUUــــUــــUUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
تغییر  اّول(/  مصراع  سوم  رکن  )در  ابدال  ــ/  قلب:  اختیارات شاعری: 

کّمّیت مصّوت: ــ
¨I·َدکوُتُنَمـبَرنَندَزِدَخنـِچِکَوه 

ــUـUUــUــUUــ

َردبَـIw·راُخـِیسوماِرِشعـسیَکـگَراَ
UــUــــUــــUUــــUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
 اختیارات شاعری: قلب )در رکن آغازین مصراع دوم، به جای »مفتعلن:ـ ـ U Uـ ـ«،
رکن »مفاعلن: U ــ U ــ« به کار رفته.(./ ابدال: ــ/ تغییر کّمّیت مصّوت 
)بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه( در هجای یازدهم مصراع اّول 

فاعلن  از یک قصیده است که در وزن »مفتعلن  ابیاتی  ابیات،  تمامی 
مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ« )وزن همسان 

دولختی یا دوری( سروده شده است.

وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/- 562  
U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی 

مصراع اّول(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در 
هجای دهم مصراع دوم/ حذف همزه )در هجای چهارم مصراع اّول( 

 وزن بیت: »فاعالتن مفاعلن فََعلُن: ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ«/ 
اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها 
)بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای سوم مصراع اّول/ حذف همزه:ـ 
ـ/ ـ U Uـ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/ـ  ـ U Uـ   وزن بیت: »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن:ـ 

ــ U ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن سوم مصراع دوم( در تبدیل 
»مفتعلن: ــ U U ــ« به »مفعولن: ــ ــ ــ«/ حذف همزه )هجای هفتم 

و هشتم مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها: ـ
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 وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ 
ـ/   : ـ/ حذف همزه  ابدال:  اختیارات شاعری:  ــ«/   U U ــ/   U ــ   U
تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای هشتم 

مصراع اّول
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 563  

رالِبطاَودبُـرِخیـگَربَـلَـَمطلَبَطِز
UUــــUUــــUUــــــــ
نیستیاُدنـِبلَـَطهَم¶Ã¸َزِیروِبلَـَط
UUــUUــــUUــــ

فَع ُلنفعالتنفعالتنفعالتن

یازدهم  و  سوم  هجای  )در  مصّوت ها  کّمّیت  تغییر  شاعری:  اختیارات 
مصراع دوم(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای رکن »فََعلُن: 
U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده  شده.(/ آوردن فاعالتن به جای 

فعالتن: ــ
بررسی اختیارات شاعری سایر گزینه ها:

 تغییر کّمّیت مصّوت ها )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« در هجای 
دوم مصراع اّول )می( و هجای دهم مصراع دوم )تی(/ بلند تلّفظ کردن 
کسرءه اضافه در هجای سوم مصراع اّول )ِی((/ آوردن فاعالتن به جای 
فعالتن )در رکن آغازین هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو 
استفاده  ــ«  ــ  »فَع ُلن:  رکن  از  ــ«،   U U »فََعلُن:  رکن  به جای  مصراع 

 شده.(
در  »ی«  بلند  مصّوت  تلّفظ کردن  )کوتاه  مصّوت ها  کّمّیت  تغییر   
کسرءه  تلّفظ کردن  بلند  کی(/  )دی،  دوم  مصراع  نهم  و  دوم  هجاهای 
اضافه در هجای هفتم مصراع اّول )مِ( و هجای سوم مصراع دوم )ِی((/ 
آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر دو مصراع(/ ابدال 
رکن  از  ــ«   U U »فََعلُن:  رکن  جای  به  مصراع  دو  هر  پایانی  رکن  )در 

»فَع ُلن: ــ ــ« استفاده  شده.(
در  »ی«  بلند  مصّوت  تلّفظ کردن  )کوتاه  مصّوت ها  کّمّیت  تغییر   
هجای دوم مصراع اّول )نی(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه در هجای 
سوم مصراع اّول )ِی( و هجای هفتم مصراع دوم )ِی((/ آوردن فاعالتن 
به جای فعالتن )در رکن آغازین هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی 
هر دو مصراع به جای رکن »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده 

شده.(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 564  
ِعشقِبهَـَمذَدرِکْزمویاَمـِزَغمـَمزتَـِسـ
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

َردداییزاجَـِدَکرهَرُیریاَجـَملَعـهَر
ــ

U
ــــ

U
ــــ

UU
ــــــــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
بررسی اختیارات شاعری سایر گزینه ها:

ابدال اّول(/  مصراع  آغازین  )رکن  فعالتن  به جای  فاعالتن  آوردن   
)در رکن پایانی هر دو مصراع( ]بلند بودن هجای پایانی مصراع: ـ/ تغییر 

کّمّیت مصّوت ها: ـ[
)در  مصّوت ها  کّمّیت  تغییر  دوم(/  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال   
هجای دهم و یازدهم مصراع اّول( ]آوردن فاعالتن به جای فعالتن: ـ/ 

بلند بودن هجای پایان مصراع: ـ[
مصّوت ها کّمّیت  تغییر  اّول(/  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال   
)در هجای هشتم مصراع دوم(/ بلند بودن هجای پایان مصراع )هجای 

پایانی مصراع اّول( ]آوردن فاعالتن به جای فعالتن: ـ[

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 565  
Iº·ُکسسوَشفـبَـلَـُیجوِدبَـَعرَسشگِـنَر
ــUUــــUUــUUــــUــ

َشستبِنـَمدناَمـِنلیـباِبشدوَشبمنیـ
ــــــUUــــUUــــUــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن

اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر 
دو مصراع(/ تغییر مصّوت کوتاه به بلند )هجای هشتم مصراع اّول(/ 
بلندبودن هجای پایانی )در مصراع دوم(/ حذف همزه )هجای یازدهم 
هر دو مصراع( ]در رکن پایانی مصراع دوم هم، »ابدال« به کار رفته است.[

ــ/ ــ   U U ــ/  ــ   U U فََعلُن:  وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن   
U U ــ ــ/ U U ــ«/ اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن 

دو  هر  )در  پایانی  هجای  بلندبودن  مصراع(/  دو  هر  آغازین  رکن  )در 
ــ ]در  ــ/ حذف همزه:  بلند:  مصراع(/ تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به 
رکن پایانی مصراع دوم هم،  اختیار وزنی »ابدال« )آوردن »فَع ُلن: ــ ــ« 

به جای »فََعلُن: U U ــ(« به کار رفته است.[
ــ/ ــ   U U/ــ ــ   U U فََعلُن:  فعالتن  فعالتن  »فعالتن  بیت:  وزن   

U U ــ ــ/U U ــ«/ اختیارات شاعری: بلندبودن هجای پایانی )در هر 

دو مصراع(/ حذف همزه )در هجای هفتم مصراع دوم(/ آوردن فاعالتن 
به جای فعالتن: ــ/ تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند: ــ

ـ/ ـ Uـ  ـ/Uـ  ــ  ـ/U Uـ  ـ Uـ   وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع ُلن: Uـ 
)هجای  بلند  به  کوتاه  کّمّیت مصّوت  تغییر  اختیارات شاعری:  ــ«/  ــ 
چهارم مصراع دوم(/ بلندبودن هجای پایانی )در هر دو مصراع(/ حذف 
ـ  همزه )هجای چهاردهم مصراع دوم(/ آوردن فاعالتن به جای فعالتن:ـ 

]در رکن پایانی هر دو مصراع هم اختیار وزنی »ابدال« صورت گرفته و به 
جای رکن »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.[

وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/- 566  
U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ«/ اختیارات شاعری: حذف همزه )هجای 

سوم مصراع اّول(/ بلند بودن هجای پایان مصراع )هجای پایانی مصراع 
اّول(/ ابدال: ـ

بررسی وزن سایر گزینه ها:
ـ« ـ/U Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ـ Uـ   »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: Uـ 

 »فاعالتن مفاعلن فََعلُن: ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ«
ـ« ـ/U Uـ  ـ Uـ  ـ/ Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ـ Uـ   »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: Uـ 

»آوردن - 567 وزنی  اختیار  مصراع،  دو  هر  آغازین  رکن  در   
فاعالتن به جای فعالتن« به کار رفته اّما اختیار وزنی »ابدال« فقط در 
رکن پایانی مصراع دوم وجود دارد./ وزن بیت: »فاعالتن فعالتن فعالتن 

فََعلُن: ــ U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ«
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 568  
ماستبَرَمتراَغـِک}I·َمفـِرطُر
ــــــUUــــUــ

خاستبَرَمتیاقِـِک}Ã¸َمنـِرطَیـ
ــــــUUــــUــ

فَع ُلنفعالتنفاعالتن
اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر 
 دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای رکن »فََعلُن:

U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ بلندبودن هجای پایانی 
)در هر دو مصراع(/ تغییر کّمّیت مصّوت: ــ
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 وزن بیت: »فاعالتن مفاعلن فَع ُلن: ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ«/ 
آغازین  رکن  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات 
»فََعلُن:  به جای رکن  پایانی مصراع دوم  )در رکن  ابدال  اّول(/  مصراع 
ــ« استفاده شده.( تغییر کّمّیت مصّوت ها  ــ  از رکن »فَع ُلن:  ــ«   U U
)در هجاهای سوم و ششم مصراع دوم(/ بلندبودن هجای پایانی )در 

مصراع اّول( 
ــ/ ــ   U U/ــ ــ   U U فَع ُلن:  فعالتن  فعالتن  »فعالتن  بیت:  وزن   

U U ــ ــ/ ــ ــ« اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در 

رکن آغازین مصراع اّول(/ )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای رکن 
کّمّیت  تغییر  استفاده شده.(/  ــ«  ــ  »فَع ُلن:  از رکن  ــ«   U U »فََعلُن: 
پایانی  بلندبودن هجای  یازدهم هر دو مصراع(/  مصّوت ها )در هجای 

)در هر دو مصراع(
ــ/ ــ   U U/ــ ــ   U U فََعلُن:  فعالتن  فعالتن  »فعالتن  بیت:  وزن   

U U ــ ــ/U U ــ« اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن 
)در رکن آغازین مصراع اّول(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول به جای 
رکن »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ تغییر کّمّیت 
مصّوت ها )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« در هجای دوم مصراع اّول 
)می(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه در هجای سوم مصراع اّول )ِی(/ 

بلندبودن هجای پایانی )در هر دو مصراع((
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 569  
ریختیَدبایَهِسـمَِچشـA· ِینیباُقرِربَهـ
ــ

U
ــــ

U
ــــ

UU
ــــــــ

نَستتَـُخـِتَدشـِبِک¨Ã¸ ُمشـِیهوآهَرِنخو
ــ

U
ــــ

U
ــــ

UU
ــ

UU
ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن

 وزن بیت: »فاعالتن مفاعلن فََعلُن: ــ U ــ ــ/ U ــ U ــ/ U U ــ«/ 
اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین هر دو 
مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت مصّوت ها: ـ 
ـ/ ــ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ   وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U Uـ 

U U ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ تغییر 

کّمّیت مصّوت ها )در هجای دهم و یازدهم مصراع اّول(/ آوردن فاعالتن 
به جای فعالتن: ـ

فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/  وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن 
U U ــ ــ/ U U ــ«/ اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن 

)در رکن آغازین مصراع دوم(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت ها: ـ 

وزن بیت به صورت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن:- 570  
ــ U U ــ/ U ــ U ــ/ ــ U U ــ/ U ــ U ــ« است؛ اّما شاعر در رکن 
دوم مصراع اّول، طبق اختیار وزنی »قلب«، به جای »مفاعلن« از رکن 
»مفتعلن« استفاده کرده؛ به عالوه هجای ششم مصراع اّول )نی( طبق 
تبدیل  کوتاه  هجای  به  بلند«  مصّوت  تلّفظ کردن  »کوتاه  زبانی  اختیار 

می شود.
َدمْلَوصـِزنَدَزنَـتاَغمُینیقاخاِیِنسیـ
ــ

UU
ــــ

U
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــ

اوْسْتکیـِنگاَسـِزتاقیِشـعاُقِعشـِیویَدعـ
ــ

U
ــ

U
ــ

U
ــــ

UU
ــ

U
ــ

U
ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

شاعری:  اختیارات  مفاعلن«/  مفتعلن  مفاعلن  »مفتعلن  بیت:  وزن   
قلب )در رکن پایانی مصراع دوم به جای »مفاعلن« رکن »مفتعلن« به 
کار رفته.(/ بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه )در هجای هشتم مصراع دوم 

)تو(( ]کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند: ـ[
اختیارات شاعری:  مفتعلن«/  مفتعلن  مفتعلن  »مفتعلن  بیت:  وزن   
کوتاه  مصّوت  تلّفظ کردن  بلند  اّول(/  مصراع  آغازین  رکن  )در  ابدال 
کسرءه اضافه )در هجای چهارم و دوازدهم مصراع دوم( ]قلب: ـ/ کوتاه 

تلّفظ کردن مصّوت بلند: ـ[
شاعری:  اختیارات  مفاعلن«/  مفاعلن  مفاعلن  »مفاعلن  بیت:  وزن   
بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه کسرءه اضافه )در هجای ششم مصراع اّول( 

]قلب: ـ/ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند: ـ[
ـ/- 571 ــ  ـ Uـ  وزن بیت اّول: »فاعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن:ـ   

U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی 

مصراع اّول به جای رکن »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده 
شده.(/ تغییر کّمّیت مصّوت )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجاهای 

سوم و یازدهم مصراع دوم )مِ، ِر(/ حذف همزه: ــ
 وزن بیت دوم: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع ُلن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/

U ــ U ــ/ــ ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع 
به جای »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت )بلند تلّفظ کردن »و« ربط( در هجای هشتم مصراع اّول/ 

حذف همزه )در هجای هفتم مصراع دوم(

 وزن بیت اّول: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع ُلن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/
دو  هر  پایانی  رکن  )در  ابدال  شاعری:  اختیارات  ــ«/  ــ  ــ/   U ــ   U
مصراع به جای »فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ 
حذف همزه )در هجای دوم مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت مصّوت )بلند 

تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه( در هجای دهم مصراع اّول )تو( 
وزن بیت دوم: »فعالتن مفاعلن فَع ُلن: U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ«/ 
 اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای »فََعلُن:

U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ حذف همزه )هجای سوم 
مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت مصّوت )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی«( 

در هجای دوم مصراع اّول )لی(
ــ/  U U ــ  ــ/   U U ــ  فاعلن:  مفتعلن  »مفتعلن  اّول:  بیت  وزن   

ــ U ــ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن دوم مصراع اّول به جای رکن 
»مفتعلن: ــ U U ــ« از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« استفاده شده.(/ حذف 
همزه )در هجای دهم مصراع اّول و هجای یازدهم مصراع دوم(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای هشتم مصراع 

اّول و هجای نهم مصراع دوم
ـ/ ــ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ   وزن بیت دوم: »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U Uـ 

ـ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(/ حذف همزه  U Uـ 

)در هجای هشتم مصراع اّول و هجای چهارم مصراع دوم(/ تغییر کّمّیت 
مصّوت )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای دوازدهم مصراع اّول )ِد(
/U U ـ ــ  ـ U U/ـ  ــ   وزن بیت اّول: »مستفعُل مستفعُل مستفعُل ُمستف:ـ 

ـ«/ اختیارات شاعری: ابدال )در رکن دوم مصراع دوم به جای  ــ  ـ U U/ـ  ـــ 
ـ« استفاده شده.(/ حذف همزه  ــ  ــ  ـ U U« از رکن »مفعولن:ـ  ــ  »مستفعُل:ـ 
)در هجای دوم و چهاردهم مصراع اّول و هجای ششم مصراع دوم(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت )بلند تلّفظ کردن »و« عطف( در هجای نهم مصراع اّول )ُل(
ـ« اختیارات  ــ  ـ/ـ  ـ Uـ  ـ/Uـ  ــ  ـ Uـ  وزن بیت دوم: »فاعالتن مفاعلن فَع ُلن:ـ 
 شاعری: ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای »فََعلُن: U U ــ«

از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ حذف همزه )در هجاهای پنجم و 
دهم مصراع اّول(/ تغییر کّمّیت مصّوت )کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند 
در  اضافه«  کسرءه  تلّفظ کردن  »بلند  اّول/  مصراع  دوم  هجای  در  »ی« 

هجای سوم مصراع اّول )ِی((
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در این بیت، یک بار اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به - 572  
وزنی  اختیار  بار  یک  و  دوم(  مصراع  آغازین  رکن  )در  فعالتن«  جای 

»ابدال« )در رکن پایانی مصراع دوم( به کار رفته. 

 وزن بیت: »فعالتن فعالتن فََعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ«/
آغازین  رکن  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات 
مصراع اّول(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول و رکن دوم مصراع دوم( 
]در رکن دوم مصراع دوم به جای »فعالتن: U U ــ ــ« رکن »مفعولن: 

ــ ــ ــ« به کار رفته.[
 وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن فَع ُلن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/
ـ«/ اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در  ــ  ـ/ـ  ــ  U Uـ 

رکن آغازین مصراع اّول(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای 
»فََعلُن: U U ــ« از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(

 وزن بیت: »فعالتن مفاعلن فَع ُلن: U U ــ ــ/ U ــ U ــ/ ــ ــ«/ 
آغازین  رکن  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  شاعری:  اختیارات 
»فََعلُن: جای  به  مصراع  دو  هر  پایانی  رکن  )در  ابدال  اّول(/   مصراع 

U U ــ« از »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 573   

پُرسَمناَزتَمبُـِقِعشـِتَذلِذ
ــ

U
ــ

UU
ــــــــ

َشستُخـِچ¨I· ریبَـَخـبیHp· اَُت
UU

ــــ
UU

ــــ
UU

ــ

فََعلُنفعالتنفعالتن
»4« اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع 
اّول(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول(/ بلند بودن هجای پایانی )در هر 
دو مصراع(/ »3« اختیار زبانی: تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن 
کسرءه اضافه( در هجای سوم مصراع اّول/ حذف همزه )در هجای سوم 

و یازدهم مصراع دوم( 

/ اختیار زبانی: تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن   اختیار وزنی:ـ 
کسرءه اضافه( در هجای دوازدهم مصراع دوم

 »5« اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین 
هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع(/ بلند بودن هجای 
پایانی )در پایان مصراع اّول(/ »4« اختیار زبانی: تغییر کّمّیت مصّوت ها 
)بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای سوم مصراع اّول/ حذف همزه 

)در هجای هفتم مصراع اّول و هجای دوم و هفتم مصراع دوم( 
 »2« اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایانی )در هر دو مصراع(/ اختیار 
زبانی: تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه( در هجای 

دوازدهم مصراع دوم
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 574  

دادَرمیامینِـْقشوَرزحَـَسـِهآِهرا
ــ

U
ــ

UU
ــــ

UU
ــــــــ

َرتحَـَسـِبخانَدراشوبِـِکیَدبانَـتا
ــ

U
ــــ

UU
ــــــــ

UU
ــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفاعالتن
آغازین  رکن  )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  وزنی:  اختیار   »5«
ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول و رکن سوم مصراع  هر دو مصراع(/ 
دوم(/ بلند بودن هجای پایانی )در مصراع اّول(/ »3« اختیار زبانی: بلند 
تلّفظ کردن کسرءه اضافه  )در هجای چهارم مصراع اّول و هجای یازدهم 

مصراع دوم(/ حذف همزه )در هجای هفتم مصراع اّول(

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 575  
یاماَیـَشدباُتِنمافَرِبِکشیکودَچنـ
ــــــUUــــUUــــUــ

َدنبوهَدخاِچمیااَیـَنُیشیباُتَن
UUــــUUــــUUــــــــ

فَع ُلنفعالتنفعالتنفعالتن
اختیارات وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین مصراع 
ـ« از  اّول(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع، به جای رکن »فََعلُن: U Uـ 
ـ« استفاده شده.(/ بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول(  ــ  رکن »فَع ُلن:ـ 

بررسی اختیارات وزنی در سایر گزینه ها:
 بلندبودن هجای پایانی )در مصراع دوم( ]وزن بیت: »مفعوُل فاعالُت 

مفاعیُل فاعلن: ــ ــ U/ ــ U ــ U /U ــ ــ U/ ــ U ــ«[
 بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول(/ در هجای سیزدهم مصراع 
دوم )نی(، اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« به کار رفته 
/U ــ U ــ /U است. ]وزن بیت: »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن: ــ ــ 

U ــ ــ U/ ــ U ــ«[
 در این بیت، هیچ نوع اختیار »وزنی« و یا »زبانی« به کار نرفته است. 
 ]وزن بیت: »فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن« U U ــ U/ ــ U ــ ــ/

U U ــ U/ ــ U ــ ــ«[

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 576  
َ َردداَغمِچباَصـَردمیـبِـْغراِچـگَرا
U

ــ
U

ــ
UU

ــــ
U

ــ
U

ــــــ

تابَمهـَردُخـَغمِچIU· َکتـَزدریـبِـگَرَو
U

ــ
U

ــــــــ
U

ــ
U

ــــــ

فَع ُلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
»4« اختیار وزنی: ابدال )در رکن دوم مصراع دوم و رکن پایانی هر دو 
ـ« از »فَع ُلن:  مصراع( ]در رکن پایانی هر دو مصراع، به جای »فََعلُن: U Uـ 

ــ ــ« استفاده شده.[/ بلند بودن هجای پایانی )در مصراع دوم(

 »3« اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین 
مصراع دوم(/ بلند بودن هجای پایانی )در هر دو مصراع( 

جای  به  دوم،  مصراع  آغازین  رکن  )در  ابدال  وزنی:  اختیار   »2«  
پایانی  بلند بودن هجای  استفاده شده.(/  »مفعولن«  رکن  از  »مفتعلن« 

)در مصراع دوم(
 »1« اختیار وزنی: بلند بودن هجای پایانی )در مصراع اّول(

تقطیع هجایی و وزن بیت:- 577  
نازُیدیشاُبَرَطَدزبوِتخـروَمفـلَـِد
UUــــUUــــUUــU

دیَورزاداگُـُمگَرازِتخـسولیِدُت
UUــــUUــــUUــــــــ

فََعلُنفعالتنفعالتنفعالتن
در این بیت، 6 اختیار زبانی و وزنی به کار رفته است:

4 اختیار زبانی: حذف همزه )در هجاهای سوم و هشتم مصراع اّول و 
هجای دوازدهم مصراع دوم(/ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« )در 
پایانی  بلندبودن هجای  2 اختیار وزنی:  اّول(/  هجای سیزدهم مصراع 

)در مصراع اّول(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم(

 وزن بیت: »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن: ــ U U ــ/ ــ U U ــ/ 
ــ U U ــ/ ــ U U ــ«/ 4 اختیار زبانی: حذف همزه )در هجای چهارم 
هر دو مصراع(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجای دوازدهم مصراع 
دهم  هجای  )در  »ی«  بلند  مصّوت  تلّفظ کردن  کوتاه  ِر(/  اّول  

مصراع دوم  بی(/ اختیار وزنی: ـ
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 وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/
U ــ U ــ/ U U ــ«/ 2 اختیار زبانی: بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در 
بلند تلّفظ کردن »و« »عطف )در  اّول  ِب(/  هجای هفتم مصراع 
هجای دوازدهم مصراع دوم  ُم(/ 3 اختیار وزنی: بلندبودن هجای 
پایانی )در هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع دوم به جای 

»فََعلُن: U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(
ـ/ ــ  ــ  ـ/ Uـ  ــ  ــ   وزن بیت: »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: Uـ 

U ــ ــ ــ/ U ــ ــ ــ«/ 4 اختیار زبانی: حذف همزه )در هجاهای دوم و 
یازدهم مصراع اّول و هجای هفتم مصراع دوم(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه 
اضافه )در هجای چهارم مصراع اّول  مِ(/ 1 اختیار وزنی: بلندبودن 

هجای پایانی )در مصراع دوم(
در این بیت، 1 بار اختیار وزنی و 3 بار اختیار زبانی به - 578  

کار رفته است. 
تقطیع هجایی و وزن بیت:

َودبُـمراحَـتَنخـمیـحاَدقَـÃº¸ِچـÄn¸َد
UــUــUUــــUــUــUUــ
هیدَدَمـداُخـِیمِـُجزداُخـِنقاِشـعاِب
UــUــUUــــUUــUU

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاعلن
اختیارات  دوم(/  مصراع  )در  پایانی  هجای  بلندبودن  وزنی:  اختیارات 
زبانی: حذف همزه )2 بار: در هجاهای دوم و هفتم مصراع اّول(/ تغییر 

کّمّیت مصّوت )در هجای دهم مصراع دوم(

ـ/ ــ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ  ـ Uـ   وزن بیت: »فاعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن:ـ 
U U ــ«/ 3 بار اختیار وزنی: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن 

آغازین هر دو مصراع(/ ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول به جای »فََعلُن: 
U U ــ« از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(/ 3 بار اختیار زبانی: کوتاه 
 تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« )در هجای دهم مصراع اّول  گی(/
بلند تلّفظ کردن »و« عطف )در هجای یازدهم مصراع اّول  ُی(/ 

حذف همزه )در هجای هفتم مصراع دوم(
ـ/ ــ  ــ  ـ/Uـ  ــ  ــ   وزن بیت: »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: Uـ 

U ــ ــ ــ/ U ــ ــ ــ«/ 3 بار اختیار زبانی: بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه 
کوتاه  مصّوت  تلّفظ کردن  بلند  ِر(/  اّول   مصراع  دوم  هجای  )در 
پایان کلمه )در هجای هشتم مصراع دوم  َن(/ حذف همزه )در 
هجای یازدهم مصراع اّول(/ 2 بار اختیار وزنی: بلندبودن هجای پایانی 

)در هر دو مصراع( 
ـ/ ــ  ــ  ـ/ Uـ  ــ  ــ   وزن بیت: »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: Uـ 

U ــ ــ ــ/ U ــ ــ ــ«/ 5 بار اختیار زبانی: بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 
پایان کلمه )در هجای دوم مصراع اّول  ِد(/ بلند تلّفظ کردن کسرءه 
دوازدهم  و  و هجاهای سوم  )ِی(  اّول  مصراع  )در هجای ششم  اضافه 
 مصراع دوم  ِر، ِت(/ حذف همزه )در هجای هفتم مصراع دوم(/

1 بار اختیار وزنی: بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 579  

ِعشقِنطاُسلـَدمهَر}I·ِغـداِرثَـاَبا
UــــــــــUــUUــ

باحَـَمراَمُتِکخایانِـقاخایَدگو
ــUــــUUـــUــــــــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
اختیارات شاعری: ابدال )در رکن سوم مصراع اّول و رکن آغازین مصراع 
دوم، به جای »مفتعلن: ــ U U ــ« از رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« استفاده 
شده.(/ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی«: ــ ]واژءه »خاقانیا« به صورت 

»خاقانِیا« تقطیع می شود و مشمول اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت 
اضافه  کسرءه  تلّفظ کردن  بلند  اختیارات شاعری:  سایر  نیست.[/  بلند« 
)در هجای چهارم مصراع اّول(/ بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول(

 وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع ُلن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/
)بلند  مصّوت  کّمّیت  تغییر  شاعری:  اختیارات  ــ«/  ــ  ــ/   U ــ   U
ِر(/   ( دوم  مصراع  دهم  هجای  در  اضافه(  کسرءه  تلّفظ کردن 
بلندبودن هجای پایانی )در مصراع اّول( ]سایر اختیارات شاعری: ابدال 
)در رکن پایانی هر دو مصراع به جای »فََعلُن: U U ــ«، از رکن »فَع ُلن: 

ــ ــ« استفاده شده.([
 وزن بیت: »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ــ U U ــ/U ــ U ــ/
هجای  )در  همزه  حذف  شاعری:  اختیارات  ــ«/   U ــ   U/ــ  U U ــ 
چهاردهم مصراع اّول(/ قلب )در رکن دوم مصراع اّول، به جای »مفاعلن: 
U ــ U ــ« از رکن »مفتعلن: ــ U U ــ« استفاده  شده؛ به عالوه هجای 
تلّفظ کردن مصّوت  زبانی »کوتاه  اختیار  )نی(، طبق  اّول  ششم مصراع 
بلند« به هجای کوتاه تبدیل می شود تا رکن دوم این مصراع به صورت 

»مفتعلن: ــ U U ــ« دربیاید.(
ـ/ ــ  ـ/U Uـ  ــ  ـ/U Uـ  ـ Uـ   وزن بیت: »فاعالتن فعالتن فعالتن فَع ُلن:ـ 

ـ«/ اختیارات شاعری: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )در رکن آغازین  ـــ 
هر دو مصراع(/ حذف همزه )در هجای دوازدهم مصراع دوم( ]سایر 
اختیارات شاعری: بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجای هفتم مصراع 
ـ«  اّول  ِن(/ ابدال )در رکن پایانی هر دو مصراع به جای »فََعلُن: U Uـ 

از رکن »فَع ُلن: ــ ــ« استفاده شده.(
در ابیات »الف«، »پ« و »ت« هر سه نوع اختیار وزنی - 580  

رکن  )در  »ابدال«  مصراع«،  آغاز  در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  »آوردن 
پایانی( و »بلند بودن هجای پایان مصراع« به کار رفته است./ در بیت 

»ب« فقط اختیار وزنی »بلند بودن هجای پایان مصراع« به کار رفته.
]وزن - 581 دوم(  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال  »ب«:  بیت   

بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن«[/ بیت »پ«: ابدال )در رکن پایانی 
مصراع اّول( ]وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن«[

ـ   بیت »الف«: وزن بیت: »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن:ـ 
/ بیت »ت«: وزن بیت: »مفتعلن  ـ«/ ابدال:ـ  ـ Uـ  ـ U/ـ  ــ  ـ U/ Uـ  ـ Uـ  ــ U/ـ 
فاعلن مفتعلن فاعلن: ــ U U ــ/ ــ U ــ/ ــ U U ــ/ ــ U ــ«/ ابدال: ـ

در بیت »ت«، اختیار وزنی »ابدال« )در هجای سیزدهم - 582  
مصراع اّول( به کار رفته؛ اّما اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت ها« وجود 
ندارد. ])وزن بیت: مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/ U U ــ ــ/ 

U ــ U ــ/ U U ــ([
دوم(/  مصراع  پایانی  رکن  )در  ابدال  »الف«:  بیت   
تغییر کّمّیت مصّوت ها )در هجای دوم مصراع دوم( ]وزن بیت: مفاعلن 
دوم  مصراع  سوم  رکن  )در  ابدال  »ب«:  بیت  فََعلُن[/  مفاعلن  فعالتن 
به جای »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« آمده.(/ تغییر 
مفتعلن  بیت:  ]وزن  دوم(  مصراع  هشتم  هجای  )در  مصّوت ها  کّمّیت 
اّول  اّول مصراع  )در رکن  ابدال  بیت »پ«:  مفاعلن[/  مفتعلن  مفاعلن 
به جای »مستفعُل: ــ ــ U U«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« آمده.(/ تغییر 
کّمّیت مصّوت ها )در هجای دوم و پنجم و نهم مصراع دوم( ]وزن بیت: 
مستفعُل فاعالُت مستف[/ بیت »ث«: ابدال )در رکن سوم مصراع اّول به 
جای »مفتعلن: ــ U U ــ«، رکن »مفعولن: ــ ــ ــ« آمده.(/ تغییر کّمّیت 
مفتعلن  بیت:  ]وزن  اّول(  مصراع  چهارم  و  سوم  هجای  )در  مصّوت ها 
مفاعلن مفتعلن مفاعلن[/ بیت »ج«: ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول(/ 
تغییر کّمّیت مصّوت ها )در هجای سوم مصراع دوم( ]وزن بیت: فاعالتن 

فعالتن فعالتن فََعلُن[
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در - 583 »ی«  بلند  مصّوت  تلّفظ کردن  کوتاه  »ب«:  بیت   
هجای نهم مصراع دوم )می(/ بیت »پ«: »ابدال« در رکن سوم مصراع 
ــ«  ــ  ــ  »مفعولن:  رکن  از  ــ«   U U ــ  »مفتعلن:  رکن  جای  )به  دوم 
استفاده شده.(/ بیت »الف«: بلند بودن هجای پایانی مصراع اّول/ بیت 

»ت«: »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« در رکن آغازین هر دو مصراع
بررسی اختیارات شاعری بیت »ث«: بلندبودن هجای پایان هر دو مصراع

بیت »پ«: قلب )در رکن سوم مصراع اّول به جای رکن - 584  
»مفتعلن« از رکن »مفاعلن« استفاده شده.( ]وزن بیت: »مفتعلن فاعلن 
مفتعلن فاعلن«[/ بیت »ت«: حذف همزه )در هجای یازدهم مصراع اّول 
و هجای دوم و سوم مصراع دوم( ]وزن بیت: »فاعالتن فعالتن فََعلُن«[/ 
ـ« ـ U Uـ   بیت »ث«: ابدال )در رکن سوم مصراع اّول به جای رکن »مفتعلن:ـ 
مفتعلن  فاعلن  »مفتعلن  بیت:  ]وزن  آمده.(  ــ«  ــ  ــ  »مفعولن:  رکن 
]وزن  دوم(  مصراع  )در  پایانی  هجای  بلند بودن  »ب«:  بیت  فاعلن«[/ 
بیت: »فاعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن«[/ در بیت »الف« هیچ نوع اختیار 

شاعری به کار نرفته است.
رکن - 585 )در  فعالتن  جای  به  فاعالتن  آوردن  »پ«:  بیت   

ـ/ ــ   آغازین مصراع اّول( ]وزن بیت: »فعالتن فعالتن فعالتن فََعلُن: U Uـ 
ـ«[/ بیت »ت«: بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه  ـ/ U Uـ  ــ  ـ/ U Uـ  ــ  U Uـ 

)هجای پنجم مصراع اّول )ِر( و هجای سیزدهم مصراع دوم )ِن(( ]وزن 
ـ/ ــ  ـ Uـ  ـ/ـ  ــ  ـ Uـ  ـ/ـ  ــ  ـ Uـ   بیت: »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن:ـ 

ـ«[/ بیت »الف«: کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« )هجای پنجم  ــ Uـ 
ـ/ ــ  ـ/ U Uـ  ـ Uـ   مصراع دوم( ]وزن بیت: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع ُلن: Uـ 
U ــ U ــ/ ــ ــ«[/ بیت »ب«: ابدال )در رکن پایانی مصراع اّول به جای 
ـ« استفاده شده.( ]وزن بیت: »مفاعلن  ــ  ـ« از رکن »فَع ُلن:ـ  »فََعلُن: U Uـ 

فعالتن مفاعلن فََعلُن: U ــ U ــ/U U ــ ــ/U ــ U ــ/U U ــ«[
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 586  

ماِینافَـمِهَـُتِتحَـرااِی
ــــUUUUــــ

ُتِیقابِـمِهَـماِیدیشاوِی
ــUUــUــــ

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه پایان کلمه )در هجای  اختیارات زبانی: 
پنجم و هفتم مصراع اّول و هجای هفتم مصراع دوم(/ بلند تلّفظ کردن 
کسرءه اضافه )در هجای دهم هر دو مصراع(/ کوتاه تلّفظ کردن مصّوت 
بلندبودن  وزنی:  اختیارات  دوم(/  مصراع  سوم  هجای  )در  »ی«  بلند 

هجای پایانی )در مصراع دوم(
تقطیع هجایی و وزن بیت:- 587  

ُشدلیاِخـِشُخـتَدسـَسرپِـنِیَمـِشُخـِبخا
ــUــUUUــــUــUUUــ

ُشدلصاِوِبلَـَطَدرَمنِرُعمـِدمیـاُِدنَقـ
ــUــUUUــــUــUــUUــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
و  چهارم  هجای  )در  اضافه  کسرءه  تلّفظ کردن  بلند  شاعری:  اختیارات 
دوازدهم مصراع اّول و هجای دوازدهم مصراع دوم(/ حذف همزه )در 

هجای ششم مصراع اّول(
بررسی اختیارات شاعری در سایر گزینه ها:

 کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »و« )در هجای پنجم مصراع اّول  لو(/
اضافه )در هجاهای دوم و دهم مصراع دوم(/  تلّفظ کردن کسرءه  بلند 
بلند تلّفظ کردن »و« عطف )در هجای هشتم مصراع دوم(/ حذف همزه 

)در هجای دهم مصراع اّول(

 بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجاهای چهارم و دهم و دوازدهم 
مصراع اّول و هجای چهارم مصراع دوم(/ بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 
تلّفظ کردن مصّوت  اّول(/ کوتاه  پایان کلمه )در هجای هشتم مصراع 

بلند »ی« )در هجای سوم مصراع دوم  وی(
 بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه )در هجای چهارم مصراع دوم(
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