
تقدیم به:
کورش بقائی راوری حضرت پدر؛ که خود آسان بشد و  کار مرا مشکل کرد 
حمزه نصراللّهیٰ  خانوادءه گرم و صمیمی »خیلی سبز« 
ابوالفضل غالمی فال فروشان اطراف دانشگاه؛ مرّوجان بی نام و نشان شعر فارسی  
یعقوب کیانی شاهوند ی همءه کسانی که در راه گسترش و بالندگی فرهنگ و ادب فارسی گام برمی دارند. 
فرشته ای  که چون  ارجمندم  از همسر  با سپاس  و  مهربانم  مادر  و  پدرم  زنده یاد  زندگی ام؛  آموزگاران  نخستین 
بهنام کیانی شاهوندی سپیدبال، زندگی ام را روشنایی بخشید. 
جمال طباطبایی نژاد دخترم عارفه طباطبایی نژاد که در طرح تست ها با من همکاری داشتند. 



»شازده احتجاِب« هوشنگ گلشیری یکی از بهترین داستان های معاصره و یکی از جذاب ترین بخش هاش برای من این قسمته )البته متن رو دقیق یادم 
نیس، نقل به مضمون می کنم( : فرِد مّتهمی قراره مجازات شه. همه چیز آماده ست و جالد منتظر فرمان امیره تا گردن اون مرد رو بزنه ... شمشیرشو باال برده و 
منتظره که دستور برسه »بزن« ... همین لحظه به امیر خبر می رسه که اون مرد مجرم نیست و نباید کشته بشه ... امیر فریاد می زنه : »جالد! نزن!« ... اما چند 
ثانیه بعد سر اون مرد از بدنش جدا شده و روی زمین افتاده ... گلشیری می گه اون جالد، زد،  چون تو تمام عمرش فقط دستور »بزن« رو شنیده بود. اون جالد 
این قدر اسیر این کلمه شده بود که دیگه حتی مهم نبود امیر بهش فرمان بده »نزن«! ... جالد گردن می زد، چون اسیر شده بود، اسیر »بزن« ... اسیر کلمه ...
عجیبه که مقدمءه کتاب علوم و فنون ادبی این قدر خشن شروع بشه؟  معموالً توقع داریم وقتی پای ادبیات وسطه حرف از گل و بلبل و چمن و 
مطرب باشه ... غلط هم نیس ... اما من از این شروع متفاوت یه منظوری دارم. تا حاال به این فکر کردی که »کلمه« چه نقش مهمی تو زندگی ما داره؟ 
دقت کردی که کلمات گاهی ما رو اسیر می کنن و گاهی رها و آزاد؟ چه دوستی های عمیقی که به خاطر چند تا کلمه شکل گرفتن یا از  هم پاشیدن، 
چه آدمایی که به خاطر چند تا کلمه جون گرفتن یا جونشونو از دست دادن )می گی نه؟ منصور حالج!( چه جنگ و دعواهای سیاسی که چند تا ملت 

رو درگیر کرده فقط به خاطر چند تا کلمه.
شک نکن که کلمه،  و کلی تر از اون زبان یکی از مهم ترین بخش های زندگی ما آدم هاست. معانی، مفاهیم و ایدئولوژی هایی که زندگی ما رو شکل می دن، 

به لطف کلمه و زبانه که زنده ان و جریان دارن ...
و خوش  به  حال همءه ما که داریم ادبیات  رو، کلمه  رو یاد می گیریم و سال ها بعد از بین ما، اونی که وکیل می شه می تونه با کلماِت تأثیرگذارتری از حق 
یه مظلوم دفاع کنه، اونی که سیاستمدار می شه می تونه با کلمات درست تری مردم رو متحد کنه، اونی که عاشق می شه می تونه با کلمات لطیف تری 
معشوقش رو جذب کنه، و اونی که ناشر می شه ممکنه بتونه یه مقدمءه متفاوت بنویسه و چند نفر دیگه رو هم دعوت کنه به بیشتر شناختن کلمه 

 زبان  زندگی.
جا  داره تشکر ویژه ای بکنم از دوستانی که برای این پروژه زحمت کشیدن. از مؤلفین واژه آرا تا ویراستاران و عوامل پشت  صحنه و جلوی  صحنه؛ از 
دوستان واحد تألیف خصوصاً مسئول پروژه های خوبمون خانم ها سیده مریم طاهری و هدی ملک پور، از واحد تولید و از همءه کسانی که برای چاپ این 

کتاب زحمت کشیدن.



تقدیم هب:

کسانی که هب عواقب کاراهیشان می اندیشند!

»هب انم منشأ و دانش«
هر دم از این باغ بری می رسد ...

سال گذشته را در حوزءه آموزش با بیم و امید حذف یا ابقای دروس عمومی در کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش  عالی کشور گذرانیدیم. 
خوب یا بد، درست یا غلط، مدارس به دروسی بیشتر بها می دهند که در کنکور سراسری حضور دارند؛ حذف این دروس یعنی کنار گذاشتن آموزش 

جّدی آن ها. من نتوانستم معادلءه حذف دروس عمومی را حل کنم. مطمئّنم که قانون گذاران ما توانسته اند ...!1
حاال برمی گردیم به سرِ کار خودمان: »حذف درس فارسی از کنکور، چه تغییری در برنامه ریزی مطالعاتی دانش آموزان رشتءه آینده ساز علوم انسانی 
ایجاد می کند؟« ـ هیچ؛ به همین سادگی! مباحث کتاب های »فارسی« و »علوم و فنون ادبی« چنان در هم تنیده اند که هرگز نمی توان آموختن یکی از 
این دو را ُمهمل گذاشت و به دیگری پرداخت. شما در درس علوم و فنون، هم به آرایه های ادبی نیاز دارید، هم به درک مفهوم و هم به دستور زبان؛ 

بنابراین به کار خودتان بپردازید و ذهنتان را درگیر این مباحث نکنید. هم فارسی را خوب بخوانید، هم علوم و فنون را.
و اّما دربارءه کتابمان:

این کتاب به صورت مبحثی نوشته شده است؛ یعنی مباحث مرتبط با هم، از سه کتاب علوم و فنون، استخراج شده و درس نامه و سؤاالت آن ها، به 
ترتیب پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم پشت سر هم قرار گرفته است. نکتءه قابل توّجه این است که شمارءه درس و پایءه هر یک از مباحث در فهرست 

کتاب مشّخص شده است تا اگر شیوءه مطالعءه شما کتاب به کتاب هم باشد، به مشکل برنخورید.
درس نامه ها کاربردی، همراه با مثال فراوان و با زبانی ساده نوشته شده اند. توصیءه ما این است که در هر درس، ابتدا درس نامه را بخوانید و سپس 

سراغ پرسش های چهارگزینه ای بروید. پاسخ های تشریحی جامع و مانع نیز مانند رفع اشکال در کالس کنکور، مشکالت احتمالی شما را رفع می کند.
سپاس گزاری:

این کتاب به سرانجام نمی رسید، مگر با پایمردی مؤّلفان سابق و الحق آن؛ از همگی ایشان ممنونیم و به روح پاک جناب دکتر  قطعاً و حتماً 
محّمدرضا سلیمانی دالرستاقی درود می فرستیم. همکاران عزیزمان در واحد تولید همچون همیشه دردسرهای رنگ و وارنگ2 ما را با سعءه صدر تحّمل 
کردند؛ ویراستاران تیزبین و ریزبین، خطاهای تألیف را گوشزد کردند و مدیر تألیف اندیشه مند و دانشور کتاب های علوم انسانی، جناب سعید احمدپور 
ه تا تاء تّمت پای کار بودند. سرکار خانم هدی ملک پور عزیز هم به عنوان مسئول پروژه، تمام توان خود را صرف کردند تا  در تمام مراحل، از باء بسم الّلٰ

این کتاب به موقع به دست شما برسد. از همگی ممنونم و در برابرشان سر تعظیم فرو می آورم.
از خدا جوییم توفیق ادب  

گروه ادبیات انتشارات خیلی سبز  

کورش بقائی راوری  

1. البته رجاء واثق داریم که به مصداق »جلوی ضرر را از هر جا بگیری، منفعت است« این مصوبه هرگز برای اجرا ابالغ نشود! 

2. صحبت از رنگ شد! یادتان باشد در بخش مربوط به »آرایه های ادبی« چند سؤال نخستین در هر درس مربوط به موضوع همان درس است و سؤاالت بعدی که با شمارءه رنگی مشّخص 

شده اند مربوط به دورءه مباحث؛ ابتدا دورءه مباحث همان پایه و سپس دورءه تمام مباحثی که پیش تر یعنی در پایه های دهم و یازدهم و نهایتاً دوازدهم آموخته اید.
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 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 فِعالتن  ابدال  قلب.
حاالهرکدومازایناختیاراتوزنیرویکییکیتوضیحمیدمتاخوِبخوبیادشونبگیریوتویتشخیصدادنشون،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 »فِعالتن: U U ــ ــ« شروع می شوند )مانند »فِعالتن فِعالتن فِعالتن فِعالتن«، »فِعالتن فِعالتن فِعالتن فَِعلُن«، 
»فِعالتن فِعالتن فَِعلُن« و »فِعالتن مفاعلُن فَِعلُن«(، شاعر می تواند به جای »فِعالتن« 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»فعاِلتن:U U ــــ«استفادهکنه.

اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن«  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

فَِعلُنفِعالتنفِعالتنفِعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن شعر به صورت »فِعالتن فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: 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 »فِعالتن: U U ــ ــ« از رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« استفاده کرده )مصراع را با هجای بلند )ــ( آغاز کرده(. درموردتماموزنهاییکهبارکن»فعاِلتن«

عمیشن،وضعبههمینشکله؛یعنیبهجایرکن»فعاِلتن«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

فَِعلُنفِعالتنفِعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(
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 وزن این بیت به صورت »فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: 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 فِعالتن«، در رکن آغازین مصراع دوم، به جای »فِعالتن: U U ــ ــ« از رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« استفاده کرده.

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

فِعالتنفِعالتنفِعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت، در اصل به صورت »فِعالتن فِعالتن فِعالتن فِعالتن: 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 »فِعالتن: 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 فِعالتن فِعالتن فِعالتن« حاصل شده.

در میان وزن های عروضی شعر سّنتی، اختیار وزنِی »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن« 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 »فِعالتن: U U ــ ــ«، رکن »فاعالتن: ــ U ــ ــ« آمده باشد، مطمئّناً مشمول این اختیار وزنی است. اّما آن 4 وزن مهم:
 فِعالتن فِعالتن فِعالتن فِعالتن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ

 فِعالتن فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ 
 فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: U U ــ ــ/ U U ــ ــ/ U U ــ
 فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: 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

فَِعلُنفِعالتنفِعالتنفِعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 این بیت در وزن »فِعالتن فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: 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 »فَِعلُن: 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

فَِعلُنمفاعلنفِعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(
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 وزن این بیت، به صورت »مفاعلن فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: 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 »فَِعلن: 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»فَعُِلن: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 »فَِعلُن: 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 »فَِعالتن: 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:
 فَِعلُن ) U U ــ(  فَع ُلن ) ــ ــ(.

 فَِعالتن ) 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 »فَِعلُن U U :ابدال در رکن »َفِعلن )الف 

در رکن پایانی، یک هجای بلند )ــ( می آید؛ به عبارتی: به جای »فَِعلُن: 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

فَِعلُنفِعالتنفِعالتنوزن 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 »فِعالتن فِعالتن فَِعلُن 
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 »فَِعلُن: 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

فَِعلُنمفاعلنفاعالتنوزن 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 »فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: U Uـ 
اّول، به جای »فَِعلُن: 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 فِعالتن«، به جای »فِعالتن« 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 »فَِعلُن: 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 ُلنمفاعلنفِعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن بیت، در اصل به صورت »مفاعلن فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: 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 »فَِعلُن: U U ــ« از یک هجای بلند )ــ( استفاده شده؛ به عبارتی: به جای »فَِعلُن: U U ــ« در پایان هر دو مصراع، 

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

هجای کوتاه )U U( است نه ابداِل صورت گرفته؛  وزن ابیات را باید براساِس »فِعالتن: U U ــ ــ« مشّخص 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

فَِعلُنفِعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن بیت، در اصل به صورت »فِعالتن فِعالتن فَِعلُن: 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 »فِعالتن: 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 »فِعالتن: 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 فِعالتن«، به جای »فِعالتن 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

فَِعلُنمفاعلنفِعالتنمفاعلنوزن 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 فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: 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 »فِعالتن: U Uـ 
هجای کوتاِه »ِب، َسـ« )در مصراع اّول( قرار می گرفتند یک هجای بلند )ری( به کار برده. البتّهچندتااختیارشاعریدیگههمتوبیتبهکاررفته.هجاینهممصراعاّول
)ِش(وهجایدوممصراعدوم)یِ(هجایکوتاهنکهطبقاختیارزبانی»بلندتلّفظکردنکسرءهاضافه«،بههجایبلندتبدیلمیشن.هجایاّولمصراعدوم)سو(همطبق
اختیارزبانی»کوتاهتلّفظکردنمصّوتبلند«،بههجایکوتاهتبدیلمیشه.هجایپایانیمصراعدوم)شود(همیههجایکشیدهستکهطبقاختیاروزنی،بلندبهحسابمیاد.
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گاه، ابدال در رکن های عروضِی »فِعالتن: U U ــ ــ« و »فَِعلُن: U U ــ«، به صورت هم زمان در یک بیت اّتفاق می افتد. مثلبیتزیر،ببین:

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 ُلنمفاعلنفِعالتنمفاعلنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

 وزن این بیت، در اصل به صورت »مفاعلن فِعالتن مفاعلن فَِعلُن: 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 »فَِعلُن: U U ــ«، از یک هجای بلند )ــ( استفاده شده؛ یعنی به جای »فَِعلُن: U U ــ«، رکن »فَع ُلن: 
ــ ــ« به کار رفته؛ ثانیاً در رکن دوم مصراع دوم، به جای »فِعالتن: 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 
 دو هجای کوتاه سوم و چهارم مصراع اّول )یعنی »ْش، ِب«( قرار می گرفتند ـ  از یک هجای بلند )نِش( استفاده کرده؛ به عبارتی: به جای »مستفعُل:

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 »فِعالتن، 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«، »فَِعالتن: U Uـ   اختیار وزنِی »ابدال«  گاه در برخی از اوزانی که در آن ها رکن های عروضی »فَِعلُن: 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 فِعالتن، 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

فَِعلُنفِعالتنفِعالتنفاعالتنوزن واژه ها )ارکان عروضی(

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

هجای کشیده است که بلند به حساب می آید(.

)انسانیخارج95(- 450 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  

)انسانی93(- 451 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؟- 452
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؟- 453
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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در همء ابیات زیر، اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن« صورت  گرفته است به جز ............... .- 454

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.- 455

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

وزن بیت زیر، با استفاده از اختیارات شاعری در تقطیع، در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 456
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............... .- 457

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 فِعالتن مفاعلن فَِعلُن(
)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

)مفتعُل مفاعلن مفتعُل مفاعلن(
)فاعالتن فِعالتن فِعالتن فَِعلُن(

)انسانی86(- 458 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

)انسانی99(- 459 در بیت زیر، با توجه به اختیارات شاعری، تعداد هجاهای بلند و کشیده به ترتیب، کدام است؟
هجـران غـم  آمـد  چـو  فتادیـم  پـای  رفـت«»از  دوا  دسـت  از  چـو  بمردیـم  درد  در 

4( یازده، پنج 3( یازده، چهار  2( ده، شش  1( ده، پنج 
)انسانی95(- 460 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

)انسانی95(- 461 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  
)انسانیخارج95(- 462 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

)انسانیخارج94(- 463 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

)انسانیخارج94(- 464 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 
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)انسانیخارج93(- 465 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

)انسانی94(- 466 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
مقصـود گنج نامـء  طلـب  در  کـه  ج( فغـان 
د( زاهـد خلوت نشـین دوش بـه 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( د ـ ب  3( ب ـ ج   2( الف ـ ج  1( الف ـ د 
)انسانیخارج99(- 467 در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟

هزار مجلسی عیان شوی شمع  و چون  1( ماهی 
از درون زان همه سوزم  2( از سر رشک سوختم 
غبار از  بشویی  پــاک  اگــر  خاقانی  3( سینءه 
4( هم شکری تو هم نمک با تو چه نسبت آب را

لشکری هزار  عشق  شوی  روان  چون  و  سروی 
تری از  آبــی  همه  زان  ساختی  آب  همه  با 
ثناگری کند  بیش  را  تــو  خدایگان  پیش 
پروری خویش  دشمن  دوستان  رغم  به  چند 

)انسانی97(- 468 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  

)انسانیخارج97(- 469 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  

)انسانی94(- 470 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  

)انسانی91(- 471 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 فِعالتن  

)انسانی90(- 472 در بیت زیر، همء اختیارات شاعری به جز ............... وجود دارد.
کشـتی نـوح چـه اندیشـء طوفـان دارد؟!«»دل عاشـق چه غـم از سـوزش دوران دارد؟!

4( آوردن فاعالتن به جای فِعالتن  3( تغییر کّمّیت مصّوت ها   2( قلب  1( ابدال 
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 - 473

)انسانی85( 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 

)انسانی98(- 474 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 
)انسانیخارج1400(- 475 در بیت زیر همء اختیارات شاعری یافت می شود، به جز:

باشـد«»چـون گل و می دمی از پرده بـرون آی و درآ  پیـدا  نـه  مالقـات  دگر بـاره  کـه 
4( آوردن فاعالتن به جای فِعالتن 3( تغییر کّمّیت مصّوت ها  2( ابدال  1( قلب 

)انسانیخارج98(- 476  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 ............... .- 477
2( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه ـ ابدال 1( آوردن فاعالتن به جای فِعالتن 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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)انسانی99(- 478 در بیت زیر، همء اختیارات شاعری یافت می شود؛ به جز:
کـه در این خیل حصـاری به سـواری گیرند«»قـّوت بـازوی پرهیـز بـه خوبـان مفـروش

2( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند، ابدال 1( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، قلب  
4( بلندبودن هجای پایان مصراع، بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 3( آوردن فاعالتن به جای فِعالتن، حذف همزه 

در بیت زیر، کدام اختیار شاعری به کار نرفته است؟- 479
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 فِعالتن 
اختیارات شاعری به کاررفته در بیت زیر، کدام است؟- 480

ُخنُـک آن قـوم کـه در بنـد سـرای دگرنـد«»این سـرایی اسـت که البّته خلل خواهد کرد 
1( آوردن فاعالتن به جای فِعالتن 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 فِعالتن ـ بلند تلّفظ کردن کسرءه اضافه
)انسانی1400(- 481 بیِت زیر فاقد کدام »اختیار شاعری« است؟

نیسـت  باشـد  تـو  سـایء  در  کـه  نیـاز«»هـر  آفتـاب  بـه  را  او  روز 
4( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه 3( بلند بودن هجای پایان مصراع  2( حذف همزه  1( ابدال 

)انسانیخارج99(- 482 در همء ابیات دو اختیار وزنی »فاعالتن به جای فِعالتن« و »ابدال« وجود دارد؛ به جز:
دارد ــی  ــس ک ـــا  م ــش  ــی پ رخ  1( آب 
پیشانی و  اســــت  ابــــرو  آن  ـــــر  2( اگ
ــــرواز ـــا پ ــــان م ــــرغ ج ـــد م ـــن ـــی ک 3( م
ــاد ـــد ب ـــا رســـان ـــه م ــــه بــــود گـــر ب 4( چ

ــــان شــمــا ــــت ــــه بــــــود خــــــاک آس ک
ــــس کـــمـــان شــمــا ـــچ  ک نــکــشــد هـــی
ــــان شــمــا ــــی ـــــــــه دم ســـــوی آش دم ب
شــمــا ـــان  ـــت ـــوس ب طــــــْرف  از  ـــی  ـــوی ب

در تمامی گزینه های زیر به  استثنای ............... رکن آغازین مصراع های اّول و دوم، به ترتیب مشمول اختیار »وزنی« و »زبانی« شده است.- 483
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

)انسانی96(- 484 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

)انسانیخارج96(- 485 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 همء ابیات زیر به جز بیت ............... اختیار شاعری »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن« و »تغییر کّمّیت مصّوت ها« یافت می شود. - 486
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

)انسانی90( 

در تمامی گزینه ها به جز بیت ............... هر دو نوع اختیار زبانی و وزنی دیده می شود.- 487
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

)انسانی1400(- 488 در همء ابیات هر دو اختیار »وزنی و زبانی« وجود دارد، به جز:
ــر مـــراد رود ــزن گــرچــه ب ــاد م ــه ب ـــره ب  1( گ
می خواهی ازلــی  حیات  آب  ار  ــظ   2( حــاف
بی خودی ز  ندانم  که  آن چنان  کن   3( مستم 
دل فریب شیرین  عــبــارت  آن  از  ــار  ــه 4( زن

گفت سلیمان  با  باد  مثل  به  سخن  این   که 
است ــان  ــش دروی خلوت  در  ــاک  خ  منبعش 
رفــت ـــد کـــدام  آم ــه  ک ــال  ــی ــءه خ ــرص ع  در 
گرفت شکر  در  سخن  تو  پستءه  که  گویی 
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شاعر در سرودن کدام بیت، از اختیارات شاعری »ابدال«، »تغییر کّمّیت مصّوت ها« و »حذف همزه« بهره گرفته است؟- 489
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 کدام یک از ابیات زیر، تمامی اختیارات شاعری »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن«، »بلندبودن هجای پایان مصراع«، »ابدال« و »تغییر کّمّیت - 490
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 گزینه، اختیارات شاعری »حذف همزه«، »بلندبودن هجای پایان مصراع« و »ابدال« به کار نرفته است؟- 491
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 فِعالتن« استفاده شده است به جز ............... .- 492
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
داد خواهد  سمن  به  عقیقی  جــام  ـــوان  4( ارغ

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
شد خــواهــد  نــگــران  شقایق  بــه  نرگس  چشم 

در همء ابیات زیر به استثنای ............... اختیارات شاعری »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن، ابدال، تغییر کّمّیت مصّوت ها و بلند بودن هجای - 493
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 فِعالتن« دیده می شود؟- 494
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؟- 495
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

)انسانیخارج1400(- 496 در کدام بیت »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند و ابدال« همگی یافت می شود؟

مفروش خوبان  به  پرهیز  بــازوی  ـــّوت   1( ق
باشد خــوش  نی  نالءه  و  تر  شعر  بر  ــص   2( رق
نیست مسکینان  غم  را  زمان  ابنای   3( حافظ 
ساقی زلــف  سر  حریفان  گرفتند  ــوش  4( خ

گیرند ــواری  س به  حصاری  خیل  ایــن  در   که 
گیرند نگاری  دست  آن  در  که  رقصی   خاصه 
گیرند کناری  که  به  بتوان  گر  میان   زیــن 
گیرند قـــراری  ــه  ک ــذارد  ــگ ب فلکشان  ــر  گ

در هر دو بیت همء گزینه های زیر، به جز ............... اختیارات شاعری »ابدال«، »حذف همزه« و »تغییر کّمّیت مصّوت« تماماً به کار رفته است.- 497
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



13
8

بار( استفاده شده است.- 498 بار( و »آوردن فاعالتن به جای فِعالتن« )1  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؟- 499
ــاه درســت را ببین کاو بشکست خــواب ما 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؟- 500
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

در کدام گزینه، بیشتر از سایر گزینه ها از اختیارات وزنی استفاده شده است؟- 501
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؟- 502
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؟- 503
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(
)4 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؟- 504
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/ وان مواعید که کردی مرواد از یادت: آوردن فاعالتن به جای فعاِلتن ـ حذف همزه
)انسانی99(- 505 با توجه به بیت زیر، همء موارد از دیدگاه »عروض و قافیه« درست است؛ به جز:

آمـد یـاد  در  تـو  ابـروی  خـم  نمـازم  حالتـی رفـت کـه محـراب بـه فریـاد آمـد«»در 

1( وزن بیت »فاعالتن فِعالتن فِعالتن فعلن« است.
2( در بیت فوق، قافیه براساس قاعدءه »2« آمده است.

3( شاعر از اختیارات شاعری »ابدال« و حذف همزه استفاده کرده است.
4( در مصراع اول دو بار و در مصراع دوم یک بار، »حذف همزه« صورت گرفته است.

)انسانیخارج96(- 506 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
ج( تب هر روزه و سـرمای زمسـتان نگذاشت
د( 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
لّلـه الحمـد کـه مـا بـر سـر پیمـان رفتیـم

4( الف ـ ب  3( الف ـ ج   2( ب ـ ج  1( ب ـ د 



139

)انسانیخارج99(- 507 دو مصراع کدام بیت، با توّجه به اختیارات شاعری از نظر تعداد و نظم هجاها، یکسان نیستند؟
گفت نوخاسته  گل  با  چمن  مرغ  1( صبحدم 
گوشه نشینان از  می برد  دل  تو  چشم  2( چون 
بس و  رند سوزم  دیر  این  سبوکش  من  3( نــه 
نبود صبح  امید  ــم  دوش تو  عشق  درد  4( ز 

تو شکفت باغ بسی چون  این  ناز کم کن که در 
نیست مــا  جانب  از  گنه  بــودن  تــو  هــمــراه 
سبوست و  سنگ  کارخانه  این  در  که  سرا  بسا 
آرد؟ دراز  ــب  ش ـــاب  ت ــه  چ عــشــق  ــر  ــی اس

در کدام دو بیت، اختیارات شاعری »ابدال« و »تغییر کّمّیت مصّوت ها« تماماً به کار نرفته است؟- 508
الف( چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس؟ 
ب( با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
ج( زیــــرا جـــز صـادقـــان نـدانـنـد
د( دریـغ و درد کـه تـا ایـن زمان ندانسـتم
ه ( چاشـنی جنـون او خوش تـر یا فسـون او
و( خـّرم آن روز کـز ایـن مرحلـه 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 ج 3( د ـ و   2( الف ـ ب  1( ج ـ ه  
ترتیب ابیات زیر به لحاظ کاربرد اختیارات شاعری »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند، ابدال، بلندبودن هجای پایان مصراع، آوردن فاعالتن به جای - 509

فِعالتن« کدام است؟
الف( بیـا و هسـتی حافـظ ز پیـش او بـردار 
ب( گـذار بر ظلمات اسـت، خضـر راهی کو؟
ج( تشنه و مستسقی تو گشته ام ای بحر چنانک
د( تـا گل روی تـو دیـدم، همه گل هـا خارند
ه ( 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( ج ـ د ـ ب ـ ه   3( ه  ـ ب ـ الف ـ د   2( ب ـ ج ـ الف ـ د  1( ج ـ الف ـ ب ـ ه  
اگر ابیات زیر را به ترتیب کاربرد اختیارات شاعری »قلب، حذف همزه، ابدال، بلندبودن هجای پایان مصراع« مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟- 510

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

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( ج ـ د ـ ه  ـ ب  3( ه  ـ ب ـ د ـ الف   2( ه  ـ ب ـ د ـ ج  1( ج ـ ب ـ د ـ الف 
در کدام گزینه، به اختیارات شاعری به کار رفته در بیت زیر، به درستی اشاره شده است؟- 511

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 - 512
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 - 513
پایانی چند رکن باید از نظر کّمّیت تغییر کند تا وزن شعر به دست آید؟

آمده ایـم«»از پـی تـو ز عـدم، مـا بـه جهـان آمده ایم  و فغـان  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  

)انسانی1400(- 514 با توجه به عروض و قافیه کدام گزینه، در مورد رباعی زیر »غلط« ذکر شده است؟
 »بـازار قبـول گل چو شـد خوش خـوش تیز

مریـز  خیـره  قدمـش  آب  کـه  گفـت  گل 
 گفتـم کـه بـه بـاغ در شـو ای دلبـر خیـز
گریـز« و  گرفتیـم  گالبگـر  دسـت  مـا 

2( در بیت اّول از اختیار شاعری ابدال استفاده شده است.  1( ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد.  
4( قافیءه رباعی براساس قاعدءه »2« آمده است و حرف روی »ز« است.  3( در بیت دوم شاعر دو بار مصّوت کوتاه را بلند تلّفظ کرده است.  

در کدام گزینه، به اختیارات شاعری به کاررفته در بیت زیر، به درستی اشاره  شده است؟- 515
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 )1 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(
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در این بخش، به نام گذاری و عنوان بندی مضامین و مفاهیم ابیات و عبارات آمده در متن درس ها، خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل کتاب�علوم�
و�فنون�ادبی�دهم می پردازیم و این مفاهیم و موضوعات را با ذکر نمونه های شعری بیشتری بررسی می کنیم. 

در�ستایش�دل

دل در نظرِ عارفان، ارزش و جایگاه واالیی دارد؛ زیرا خانه و جایگاه خداوند و محّل کشف و دریافت معرفت اوست.

اس��ت ش��گ��ف��ت  ب���س  ح��دی��ث��ی  دل   ح���دی���ِث 
ن��ه��اد گِ����ل  ای����ن  ب���ر  ت���و  اس�����اِس  ک���ه   آن 
 ت���ن چ���ه ب�����َود؟ ری�����زِش م��ش��ت��ی گِ���ل اس��ت
ت��اف��ت��ه  اس��ت ج��ه��ان،  دو  از  ع��ن��ان  ک��ه   آن 
بنگر اس����ت  م���ی  ج����ام  س��ک��ن��در  آی��ی��ن��ءه 

اس��ت  گ��رف��ت��ه  در  ح��دی��ث��ش  ع��ال��م  در   ک���ه 
ن��ه��اد دل  ح������رمِ  در  ج������ان،   ک��ع��ب��ءه 
اس��ت دل  ب��ا  س��خ��ن  ک��ه  دل،  ه��م  و  دل   ه��م 
اس���ت  ی���اف���ت���ه  دل  دری��������وزءه  ز   ق�����وت 
دارا  ُم��ل��ِک  اح�����واِل  دارد  ع��رض��ه  ت��و  ب��ر  ت��ا 

)دریوزه: گدایی(

توضیح: »جام می«، در این بیت، دِل عارِف داناست که مانند آیینءه اسکندر، از اوضاع جهان آگاه است. 

ارزش�و�جایگاه�انسان

انسان، اشرف مخلوقات است؛ بنابراین، باید قدر و ارزش عمر خود را بداند و در راه سعادت و نیک بختی خویش، گام بردارد و نباید به امور پست و 
خوشی های زودگذر دنیایی بپردازد.

چون بشناختم که آدمی شریف تر خالیق است و قدر ایّام عمر خویش نمی داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم، دریافتم که مانع آن، راحت 
اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان مبتال گشته اند ... .

صفیر م��ی زن��ن��د  ع����رش  ک��ن��گ��رءه  ز  را   ت���و 
ش���ده ای ق��ان��ع  و  داری  ف��ل��ک  پ�����رواِز  ب����اِل 

اس��ت؟  اف��ت��اده  چ��ه  دام��گ��ه  ای��ن  در  ک��ه   ندانمت 
گیری ب���اال  ب��ه  ج���ای  روی  ک��ه  ب��زم��ی  ب��ه  ک��ه 

آب�را�گِل�نکنیم

در سرودءه زیر، شاعر به رعایت حال مردم و بر هم نزدن آرامش و آسایش دیگران، سفارش می کند.
آب را گِل نکنیم/ شاید این آِب روان، می رود پای سپیداری، تا فروشوید اندوه دلی/ دست درویشی شاید، ناِن خشکیده فروبرده در آب ... 

اس��ت ب��خ��ش��ای��ش  ب���ن���ده  آن  ب���ر  را   خ����دا 
غبار چ��ون  را  روش��ن��دالن  نیستم  خ��اط��ر  ب���اِر 

اس��ت آس���ای���ش  در  وج�����ودش  از  خ��ل��ق   ک���ه 
ب��ر ب��س��اِط س��ب��زه و گ���ل، س��ای��ءه پ���روان���ه ام 

بی�پروایی�و�پویایی

در بیت های زیر به بی پروایی در رویارویی با سختی ها و حوادث روزگار و مشکالت زندگی سفارش شده  است.

گ��ف��ت:  خ���وش  چ���ه  را  خ���ود  ب��ّچ��ءه   ن��ه��ن��گ��ی 
ب��پ��ره��ی��ز س���اح���ل  از  و  آوی�����ز  م����وج   ب���ه 
 م��وج��ی��م ک���ه آس���ودگ���ی م���ا ع����دم م��اس��ت
دارد دری���ا  دِل  ح����وادث،  س��ی��ل  از  غ��م   چ��ه 
نمی کنیم دوران  ک��ش��اک��ش  از  ِش��ک��وه  م��ا 

 ب����ه دی������ن م����ا ح�������رام آم������د ک���ران���ه 
آش���ی���ان���ه را  م����ا  دری�����اس�����ت   ه���م���ه 
ن��گ��ی��ری��م  آرام  ک���ه  آن���ی���م  ب���ه  زن�����ده   م���ا 
 ی����اِد س��اح��ل ن��ک��ن��د ک��ش��ت��ی ط��وف��ان��ی ما 
گذاشتیم دری���ا  ب��ه  خ��وی��ش  ک���ار  و  م��وج��ی��م 

اّول�اندیشه�وانگهی�گفتار

پیش از بیان کردن سخن، باید آن را سنجید و در آن اندیشه و درنگ و تأّمل کرد؛ زیرا سخن مانند تیری است که چون از کمان رفت، دیگر بازنمی گردد. 

شود سنجیده  گفتاران  از  که  می خواهد  که   هر 
ج����واب در  ن��ک��ن��د  ت����أّم����ل  ک����ه   ه����ر 
ن���ب���ای���د س���خ���ن گ���ف���ت ن���اس���اخ���ت���ه

ب��ای��دش  ت��أّم��ل  از  گ��ران��ی  ب��ن��ِد  زب����ان،   ب��ر 
 ب���ی���ش���ت���ر آی������د س���خ���ن���ش ن����اص����واب
ن����ش����ای����د ب������ری������دن، ن���ی���ن���داخ���ت���ه

)ناصواب: نادرست(

معنی بیت: نباید نسنجیده و نیندیشیده سخن گفت، همان طور که نمی شود چیزی را اندازه نگرفته، بُرید.

ک����ه ن��ام��ح��ک��م ب������َود ب����ی اص����ل دی�����وارن��خ��س��ت ان���دی���ش���ه ک���ن آن گ������اه گ��ف��ت��ار
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توصیه�به�فروتنی

تواضع، افتادگی و خاکساری از ویژگی های پسندیدءه انسان است که در ادبیات فارسی، بسیار به آن سفارش شده  است.
گ��وه��رش��دن ن��ظ��ر  در  دارد  ک��ه  آب���ی   ق��ط��رءه 
م��ن چ��ی��س��ت��م  م����ن  ز  پ����رس����ی   چ���ن���د 
چ��ک��ی��د اب������ری  ز  ب�������اران  ق���ط���ره   ی���ک���ی 
کیستم م���ن  دری���اس���ت  ک���ه  ج���ای���ی   ک���ه 
ب��دی��د ح���ق���ارت  چ��ش��م  ب���ه  را  خ����ود   چ���و 
شد پ��س��ت  ک����او  ی���اف���ت  آن  از   ب��ل��ن��دی 
ُخ���رد و  م��س��ک��ی��ن  ب��ی��ف��ت��اد  ش��ب��ن��م   چ���و 
 ت���و آن گ�����ه ش����وی پ��ی��ش م�����ردم ع��زی��ز
نیست خ��اک��س��اری  ز  ب���ه  ع��اف��ی��ت��ی   ل��ب��اس 
کلیم اف���ت���ادگ���ی  پ��خ��ت��گ��ی  ن���ش���ان  ب���اش���د 

ب��ای��دش  ت���ن���ّزل  دری�����ا  ت���ا  اب����ر  ک���ن���ار   از 
 ن���ی���س���ت���م ن���ی���س���ت���م ن���ی���س���ت���م م��ن
 خ��ج��ل ش���د چ���و پ��ه��ن��ای دری�����ا ب��دی��د
نیستم م���ن  ک���ه  ح���ّق���ا  ه��س��ت  او   گ���ر 
پ���روری���د ج����ان  ب���ه  ک���ن���ارش  در   ص����دف 
ش��د  ه���س���ت  ت����ا  ک���وف���ت  ن��ی��س��ت��ی   دِر 
 ب���ه مِ���ه���ر آس���م���ان���ش ب���ه ع����ّی����وق1 ب��رد

چیز  ب���ه  ن��گ��ی��ری  را  خ��وی��ش��ت��ن  م���ر   ک���ه 
کن  قناعت  ج��ه��ان  از  س��بُ��ک  ل��ب��اِس  ای��ن   ب��ه 
م��ان��ده  است دار  ب��ر  ک��ه  اس��ت  ن��ارس  میوه  آن 

1. عّیوق: نام ستاره ای، نماد بلندی و دوری
تأثیر�تربیت

در متون ادب فارسی، دربارءه تأثیر تربیت بر اخالق و رفتار انسان، سخن ها گفته و حکایت ها پرداخته اند. 
روزی شخصی پیش بهلول، بی ادبی نمود. بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟

او گفت: »چه کنم؟ آب و گِل مرا چنین سرشته اند.«
گفت: »آب و گل تو را نیکو سرشته  اند؛ اّما لگد کم خورده است.«

ن��ک��ن��ن��د ت���رب���ی���ت  ک�����ه  را   آدم��������ی 
چ�����ون ب�����ود اص�������ِل گ����وه����ری ق��اب��ل

 ت����ا ب����ه ص���دس���ال���گ���ی خ������ری ب��اش��د
ب���اش���د اث������ر  او  در  را  ت���رب���ی���ت 

�مفهوم�مقابل
شاعر در ابیات زیر، ذات و سرشت انسان را تغییرناپذیر و تربیت را در آن، بی تأثیر می داند.

است ب��د  بنیادش  ک��ه  ه��ر  نگیرد  نیکان   پ��رت��و 
کسی؟ کند  چ��ون  ب��د  آه��ن  از  نیک   شمشیرِ 
 زم�����ی�����ِن ش�������وره س���ن���ب���ل ب���رن���ی���ارد
 ع���اق���ب���ت گ������������رگ زاده گ������رگ ش���ود
ش���ود م������ردم  ک����ه  ن���ی���ای���د  وح���ش���ی  ز 

است گنبد  بر  گ��ردک��ان  چ��ون  را  نااهل   تربیت، 
کس  ح��ک��ی��م،  ای  ن��ش��ود  ت��رب��ی��ت  ب��ه   ن��اک��س 
م���گ���ردان ض���ای���ع  ع���م���ل،  و  ت��خ��م  او   در 
 گ����رچ����ه ب�����ا آدم��������ی ب��������زرگ ش���ود
ش��ود گ���م  ت��رب��ی��ت  او  ان�����در  س��ع��ی  ب���ه 
معنی مصراع دوم: تربیت برای آدم ناشایست، مانند قراردادن گردو بر روی گنبد است که در آن جا نمی ماند و می افتد.

سفارش�به�نیکی

 ب���ی���ا ت����ا ه���م���ه دس������ِت ن��ی��ک��ی ب��ری��م
پ���ای���دار ب����د  و  ن���ی���ک  ه���م���ی   ن���ب���اش���د 
ک���س���ی دان�������ءه ن����ی����ک م����ردی ن��ک��اش��ت

ن��س��پ��ری��م ب����د  ب����ه  را  ج���ه���ان   ج���ه���ان 
 ه���م���ان ب����ه ک����ه ن��ی��ک��ی ب�����ود ی���ادگ���ار 
ب���رن���داش���ت دل  ک�����ام  خ���رم���ن  او  ک����ز 

شکر�و�شادمانی
ابیات زیر بیانگر شوق و شادی و شکر شاعر، به خاطر دست دادن حالتی خوش یا روی دادن پیشامدی خوب است.

ب��ادا چنین  ب��اد  ت��ا  ش��د  س��ام��ان  ب��ه   معشوقه 
شد شیطان  شومی  از  ش��د  پریشان  ک��ه   ُملکی 
بستی م��ا  رخ  ب��ر  در  خستی  دل��م  ک��ه   ی���اری 
شیرینش شیوءه  آن  ز  دروغ��ی��ن��ش  خشم  آن   ز 
 ع��ی��د آم���د و ع��ی��د آم���د ی���اری ک��ه رم��ی��د آم��د
ش��ک��ر ای����زد ک��ه ب��ه اق���ب���اِل ک��ل��ه گ��وش��ءه گل

ب��ادا چنین  ب��اد  ت��ا  ش��د  ای��م��ان  همه   ک��ف��رش 
ب��ادا ب���اد چ��ن��ی��ن  ت��ا   ب���از آن س��ل��ی��م��ان ش��د 
 غ��م��خ��وارءه ی����اران ش��د ت��ا ب���اد چ��ن��ی��ن ب��ادا
 ع��ال��م ش��ک��رس��ت��ان ش��د ت��ا ب���اد چ��ن��ی��ن ب��ادا
 ع��ی��دان��ه ف�����راوان ش��د ت��ا ب���اد چ��ن��ی��ن ب��ادا 
شد آخ���ر  خ���ار  ش��وک��ت  و  دی  ب����اِد  ن��خ��وِت 

نکوهش�نَْفس

در ادبّیات تعلیمی و عارفانءه فارسی، همواره پیروی از نفس و خواهش های نفسانی، نکوهش شده  است. در ابیات زیر، شاعر نفس انسان را مانند دیوی 
دانسته که باید از او دوری و با او مبارزه کرد. 

کرد  ب��ایَ��ْدْت  ح��ذر  زو  پیدا  توست  پیش   دی��و 
نفس دی���وِ  ب��ا  کند  پیشانی  ک��ه  ب��ای��د   رستمی 
توست دی���وِ  ک���ان  ب��ُک��ش  را  ش��وَم��ت   ن��ف��ِس 
یقین را  ش���وم���ت  ن��ف��س  ب��ک��ش��ت��ی  چ����ون 

 چ��ن��د ن��ال��ی ت��و چ��و دی��وان��ه ز دی���وِ ن��اپ��دی��د؟
افکنده ایم  اف��راس��ی��اب  ش��وی��م  غ��ال��ب  او  ب��ر   گ��ر 
ح���وری���ان ب�������رآرد  س����ر  ِج���ی���ب���ت  ز   ت����ا 
پ�����ای نِ�����ه ب����ر ب������امِ ه��ف��ت��م آس���م���ان
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پرهیز�از�همنشینی�با�بدان

»تأثیر همنشین و پرهیز از همنشین بد«، یکی از مضامین رایج در قلمرو فکری ادب فارسی است که شاعران و نویسندگان با بیان تمثیل های گوناگون، 
بدان پرداخته اند. 

او  از  ب��گ��ری��ز  ه��ی��ن  اس����ت  م����ار  ب���د   ی����ار 
ه��م��ی ن��ال��د چ�����ون  ک����ه  ب��ب��ی��ن  را   آب 
زن����ه����ار! ب����د  ق����ری����ِن  از   زی����ن����ه����ار 
 ت�����ا ن���ب���اش���ی ح�����ری�����ِف ب�����ی خ�����ردان
 ب����اد ک���ز ل��ط��ف اوس�����ت ج����ان ب���ر ک��ار
است ح��رف  ای��ن  صحبت  پ��ی��رِ  موعظءه  نخست 

زش��ت  خ��و  آن  زه����ر  ت���و  ب���ر  ن���ری���زد   ت���ا 
ن���اه���م���وار ه��م��ن��ش��ی��ِن  از  دم   ی����ک 
ال����ّن����ار ع���������ذاَب  ربَّ�����ن�����ا  قِ����ن����ا   َو 
ب����دان ز  ش�����ود  ب����د  ن����ک����وک����ار،   ک����ه 
م���ار  ص���ح���ب���ِت  ز  ه���م���ی  گ������ردد   زه�����ر 
کنید  اح���ت���راز  ن��اج��ن��س،  ُم��ص��اح��ِب  از  )احتراز: پرهیز(ک��ه 

سفارش�به�خودشناسی

خودشناسی مقّدمءه خداشناسی است و انسان اگر می خواهد به کمال و معرفت حقیقی دست یابد، باید خود را به درستی بشناسد.
بس و  اس��ت  ای��ن  کمال  کن  هویدا  را  خ��ود   گوهر 
شناخت ب���ود  چ��ن��ان ک��ه  را  خ���ود  ک���ه   ه���ر 
ن��خ��وان��د خ��وی��ش  ن��ق��ش  ک��ه  ش��د  آن   ف��ان��ی 
درس���ت ب���ه  ش��ن��اخ��ت��ی  را  خ����ود  ت���و   چ����ون 
هست ع��ال��م  در  چ��ه  ه��ر  نیست،  ت��و  ز  ب��ی��رون 

بس و  است  این  کمال  کن  پیدا  در خویش  را   خویش 
 ت����ا اب�����د س����ر ب����ه زن����دگ����ی اف���راخ���ت
 ه���ر ک���ه ای���ن ن��ق��ش خ���وان���د، ب��اق��ی م��ان��د
ن��خ��س��ت  ز  ب����گ����ذری  گ���رچ���ه   ن����گ����ذری 
تویی ک��ه  خ��واه��ی،  آن چ��ه  ه��ر  بطلب  خ��ود  در 

پرهیز�از�ظلم

زور اف�����ت�����اده  ب����ر  ن���ب���اش���د   م��������رّوت 
ری���ش  خ���ل���ق  دل  ت����وان����ی  ت����ا   م���ک���ن 
 پ���ادش���اه���ی ک����ه ط������رِح ظ���ل���م اف��ک��ن��د
م��ظ��ل��وم دی�������دءه  آب  اس������ت   آت������ش 
ب��اش ه����راس����ان  او  از  ش��م��ع��ی  چ���و   ت���و 
دن��ی��ا ن���ی���رزد آن ک����ه پ��ری��ش��ان ک��ن��ی دل��ی

م��ور پ��ی��ش  از  دان����ه  دون،  م����رِغ   بَ�����َرد 
 وگ����ر م���ی  ُک���ن���ی م���ی  َک���ن���ی ب��ی��خ خ��وی��ش 
 پ�����ای دی��������واِر ُم����ل����ِک خ���وی���ش ب��َک��ن��د 
س���وزد ت���ر  و  خ��ش��ک  گ��ش��ت،  روان   چ���ون 
س����وزد س����ر  ش���م���ع،  ز  آت�����ش   ک�������اّول 
عاقلی اس���ت  ن��ک��رده  ک��ه  م��ک��ن  ب��د  زن��ه��ار 

پویایی�و�پارسایی

گوشه گیری، انزوا و زهد منفی، همواره نکوهش شده  است؛ بدین معنی که انسان نباید برای پرهیز از گناه، در گوشءه انزوا بنشیند، بلکه باید در جامعه و 
فّعالّیت های اجتماعی حضور داشته باشد، اّما خدا را فراموش نکند.

مرد آن بَود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بُخسبد و بَخَرد و بفروشد و در بازار ِستَد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد.
 ت���و ب���ر ت��خ��ت س��ل��ط��ان��ی خ���وی���ش ب��اش
ب�������ازارم م�����ی�����اِن  در  ب���������رون،  از 

 ب����ه اخ������الق پ���اک���ی���زه دروی�������ش ب���اش 
ی����ارم ب����ا  اس�����ت  خ���ل���وت���ی  درون،  از 

بیت�»حدیِث�دل�حدیثی�بس�شگفت�است/�که�در�عالَم،�حدیثش�در�گرفته�است«�با�همءه�ابیات�زیر،�ارتباط�معنایی�دارد؛�به�جز:�...............�.�8 1806
ح���واس راه����زن����اِن  از  ش���و   1( دور 
 2( دس����ت ب����رآور ز م��ی��ان، چ���اره  ج��وی
ش��وی س��ل��ط��ان  ک��ه  ب���اش  دل   3( ب���ن���دءه 
کس ب��ه  دل  م���ده  ب���اش  دل  4( پ���ی���رو 

ش��ن��اس را  دل  دان�����د،  دل  ت���و   راه 
ج��وی غ��م��خ��وار  دل  را  دل  غ���م   ای���ن 
َم���لِ���ِک ج���ان ش��وی  و  ع��ق��ل   خ���واج���ءه 
بس ت���و  راه  زح���م���ت  ت����و،  ت���ن  خ����ود 

همءه�ابیات�زیر،�از�ارزش�و�جایگاه�دل�سخن�می�گویند؛�به�جز ...............�.�8 1807
نیست پ��اک  حسد  و  ح��رص  از  دل   1( هیچ 
کیست؟ ی��ار  را  ت��و  ک��ه  شناسد  چ��ه   2( ت��ن 
َرس��ت�����ه ان��د ت��ن  ز   3( ع�������رش روان���ی ک��ه 
ب��َود ب��ه ج��ان، خ��ود همه ح��ی��وان  4( زن���ده 

نیست خ���اک  ای���ن  س���رِ  ب���ر   م��ع��ت��م��دی 
کیست وف������ادار  ک���ه  آگ����ه  ب�����َود   دل 
بست�ه اند دل  ب��ه  ج��ب�����ری��ل،   ش�����ه پ��رِ 
ب��َود آن  ع��م��ر  ک��ه  ب���اش  دل  ب��ه  زن����ده 

در�عبارات�»چون�بشناختم�که�آدمی�شریف�تِر�خالیق�است�و�قدر�ایّام�عمر�خویش�نمی�داند،�در�شگفت�افتادم�و�چون�نیک�بنگریستم،�دریافتم�8 1808
که�مانع�آن،�راحت�اندک�و�نیاز�حقیر�است�که�مردمان�بدان�مبتال�گشته�اند�...«،�مفهوم�همءه�ابیات�زیر،�وجود�دارد؛�به�جز ...............�. 

نکند ک��اری  و  دل  نشناسد  ار  وق��ت   1( ق��در 
بیرون ن��م��ی روی  طبیعت  س��رای  ک��ز   2( ت��و 
دمی ب��رآرم  تو  با  خویش  عمر  همه  به   3( گ��ر 
4( همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی

بریم اوق��ات  حاصِل  این  از  که  خجالت   بس 
ک��رد؟ ت��وان��ی  گ��ذر  حقیقت،  ک��وی  ب��ه   کجا 
رفت ایّ��ام  باقی  اس��ت  دم  آن  عمر،   حاصِل 
افکندی نااهل  بر  که  هّمت  سایءه  آن  دری��غ 
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در این بخش، به نام گذاری و عنوان بندی مضامین و مفاهیم ابیات و عباراِت آمده در متن درس ها، خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل فصل�کتاب�علوم�
و�فنون�ادبی�یازدهم�می پردازیم و این مفاهیم و موضوعات را با ذکر نمونه های شعری بیشتری بررسی می کنیم. 

ستایش�عشق

ستایش عشق و معرفت، یکی از ویژگی های قلمرو فکری در سبک عراقی است.
کس پ����رده  ای���ن  در  ع��ش��ق  ب��ه ج��ز   ن��ی��س��ت 
افتخار و  فقر  سر  از  چ��ون  که  بین  عشق   دول��ت 
شدم خنده  بُ��دم  گریه  ش��دم،  زن��ده  بُ��دم،   ُم��رده 
ده��ی ع��ش��ق  ب���ه  اگ����ر  داری  چ���ه  ه���ر 

بس  و  اس����ت  ع��ش��ق  ه��م��ه  آخ����ر  و   اّول 
تو گ����دای  م��ی ش��ک��ن��د  سلطنت  ت���اج   گ��وش��ءه 
شدم پ��ای��ن��ده  دول���ت  م��ن  و  آم��د  عشق   دول���ت 
ک�����اف�����رم گ�����ر ج������وی زی�������ان ب��ی��ن��ی

بی�درمانی�عشق�

عشق، دردی درمان ناپذیر است و درد عشق، جز با رسیدن به معشوق، درمان نمی یابد.
هست  درم��ان��ی��ش  اس���ت  دردی  ک��ج��ا   ه���ر 
پ���رآس���ی���ب راه  ت������و،  وص������ل   راه 
 چ���ن���دان ک���ه گ��ف��ت��م غ����م ب����ا ط��ب��ی��ب��ان
َخ���لَ���د گ���ر ب���ه پ���ا خ�����اری، آس����ان ب��رآی��د

نیست  درم��ان��ی��ش  آن ک���ه  اس���ت  ع��ش��ق   درد 
ب����ی درم����ان  درد  ت������و،  ع���ش���ق   درد 
 درم�������ان ن���ک���ردن���د م��س��ک��ی��ن غ��ری��ب��ان
نشیند؟ دل  در  ک��ه  خ���اری  ب��ه  س���ازم  چ��ه 

کمال��بخشی�عشق

عشق مانند کیمیایی است که مِس وجود انسان را به کمال می رساند و مانند زر، باارزش می سازد.
بشوی  ره  م���ردان  چ��و  وج���ود  م��ِس  از   دس��ت 
ک��رد؟ زرد  ک��ه  س��ع��دی  ت��و  س��رخ  روی   گویند 
 چ���ون ش��ب��ن��م اوف���ت���اده بُ����دم پ��ی��ش آف��ت��اب
من روی  گ��ش��ت  زر  ت��و  م��ه��ر  ک��ی��م��ی��ای   از 
کامل عیار م��ی ک��ن��د  ص��ائ��ب  ع��ش��ق،  را   آدم���ی 
 ع��ش��ق ب���ه ج��ای��ی م���را رس���انْ���د ک���ه آن ج���ا
راه ب��ردم  خ��ود  ن��ه  خورشید  سرچشمءه  ب��ه  م��ن 

ش��وی  زر  و  ب��ی��اب��ی  ع��ش��ق  ک��ی��م��ی��ای   ت���ا 
ش��دم زر  و  اف��ت��اد  م��س��م  ب��ر  ع��ش��ق   اک��س��ی��ر 
 م��ه��رم ب��ه ج���ان رس��ی��د و ب��ه ع��ّی��وق ب��ر ش��دم

ش��ود  زر  خ���اک  ش��م��ا  ل��ط��ِف  یُ��م��ِن  ب��ه   آری 
شود؟ کی  کامل  عشق،  درد  که  را  کس  هر   نیست 
اف���الک  ت��اب��ش  و  ن��ب��ود  گ�����ردون   گ����ردش 
ب��رد ب���اال  م���را  ت���و  م��ه��رِ  و  ب����ودم  ذّره ای 

بی�توّجهی�معشوق

در ادبّیات سبک عراقی، معشوق به عاشق بی توّجه است؛ معشوق، همه ناز است و عاشق، همه نیاز. 
ول��ی همی کنم  الب���ه  اب��روی��ش  ک��م��اِن   پ��ی��ش 
تو و  س��الم  می دهمت  خ��ود  اش��ک  زب��ان  ب��ه   م��ن 
روم ک���ه  پ���ن���اه  ب���ه  ری��خ��ت��ه ب��ال��م   ق���م���ری 
بگذری م��ا  ب��ر  ک��ه  وقتی  ک��ن  ب��از  نگاهی  آخ��ر 

نمی کند من  به  گوش  آن،  از  است  کشیده   گوش  
 ب��ر س��ر آت���ش دل���م ه��م��چ��و زب��ان��ه م���ی روی
من از  خ��رام��ان  س��رو  ای  کشی  س��ر  ک��ی  ب��ه   ت��ا 
آوری ی��اد  دوس��ت��ان  ک��ز  می کند  منَعت  کِبر  ی��ا 

بی�قراری�عاشق

یکی از مفاهیم شعر عاشقانءه فارسی »بی صبری، ناآرامی و بی قراری عاشق در دوری و جدایی از معشوق« است.
ی���ارا دوس���ت���ان  ح���ال  از  ف���ارغ���ی  ت���و   اگ���ر 
شب  هر  تو  ه��وای  در  که  اشکی  شکوفءه   ک��ی ام 
بخت؟ و  دول��ت  ک��دام  آی��ی،  م��ن  کمنِد  در   ت��و 
تو ب��ی  ق���رار  نفسی  ن���دارم  چ��ون  خسته   م��ِن 
داده ب��اد  ب��ه  دل  م��ِن  گزینم  چ��ون  صبر   ره 
آشنا ع��اش��ق  م���ژگ���اِن  ی��ک��دگ��ر  ب��ا  ک��ی ش���ود 

را م���ا  ن��م��ی ش��ود  م��ی��ّس��ر  ت���و  از   ف���راغ���ت 
دوی��دم ش��ک��وه  روی  ب��ه  شکفتم  ن��ال��ه  چشم   ز 
ق��رار؟ و  صبر  ک���دام  بپیچم  روی  ت��و  از   م��ن 
تو؟  ب��ی  ن��گ��ار  ای  کنم  ص��ب��وری  دل  ک���دام   ب��ه 
ت��و؟  ب��ی  ق���رار  نکند  ج��ان��م  ب��ه ه��ی��چ وج��ه   ک��ه 
آب در  آس���ودن  ام��ک��ان  را  م��وج  نبض  نیست 
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مالمت�پذیری�عاشق�

عاشق در راه عشق و برای رسیدن به معشوق، بار مالمت و طعنه و سرزنش همگان را تحّمل می کند.
عشق  ف��رون��ش��وی��د  س��ع��دی  دل  از   م��الم��ت 
ن����روم م���الم���ت  ب����ه  ای����ن ج����ا  از   م����ن 
ه��رگ��ز ن��ت��رس��د  غ��ی��ر  س���رزن���ش  از   س��ع��دی 
مالمت و  انگشت نمایی  و  دروی��ش��ی  و  عشق 

است رنگ  خود  که  رود  چون  حبشی  از   سیاهی 
 ک����ه م����ن ای����ن ج����ا ب����ه ام����ی����دی گ����روم 
را ب����اران  ک��ن��د  ان��دی��ش��ه  ن��ی��ل، چ��ه  در   غ��رق��ه 
ج��دای��ی ب���ار  نکنم  ت��ح��ّم��ل  اس���ت  س��ه��ل  ه��م��ه 

عش�ق�گ�رایی

عاشق، خواهان عشق و شیدایی است و آوارگی و سرمستی عاشقانه را دوست دارد.
اس��ت دور  ت���و  پ���ای���ان  ع���ش���ق،  ای   اگ����ر 
ه���وای���ت در  ق���دک���ش���ی���دن   ب��������رای 
گشتم م��س��ت  ع��ش��ق��ت  ج����ام  ک���ز   م����را 
دل����م س���ر ب���ه ه���ام���ون، ره����ا م��ی  پ��س��ن��دد

 دل�����م غ�������رِق ت���م���ّن���ای ع����ب����ور اس���ت
 دل�����م م���ث���ل ص���ن���وب���ره���ا ص���ب���ور اس���ت
م��ی ن��م��ای��د ی���ک���س���ان  ه���ج���ر،  و   وص������ال 
م��ی  پ��س��ن��دد ص���خ���ره  ه���ا  از  ب���ال���ش  س����رم 

ازلی�بودن�عشق

»ازلی بودن عشق« بدین معنی است که خداوند در آغاز آفرینش، عاشق انسان بود و او گوهر عشق و محّبت را در دل و در وجود انسان قرار داد و انسان، 
عشق را از خدا آموخت.

نداشت هیچ  خبر  عشق،  ش��ر  و  ش��ور  از   ع��الَ��م 
 ی���ک ک��رش��م��ه ک����رد ب���ا خ����ود آن چ��ن��ان��ک
ک��ردی آس��م��ان  ک��ار  در  ک��ه  کرشمه  ی��ک   ب��ه 
داد م��ا  ب��ه  ع��ش��ق  غ��م  گ��ن��ِج  ازل،   س��ل��ط��اِن 
زد دم  ت��ج��ّل��ی  ز  ُح��س��ن��ت  پ��رت��و  ازل،  در 

ب��ود ت��و  ج����ادوی  ن��رگ��س  ج��ه��ان،   فتنه انگیز 
ن��ه��اد ب���رن���ا  در  و  پ��ی��ر  در   ف���ت���ن���ه ای 
ک��وک��ب ه��ا چ��ش��م  ش����وق،  از  م���ی پ���رد   ه��ن��وز 
ن��ه��ادی��م وی���ران���ه  م��ن��زل  ای���ن  در  روی   ت���ا 
ع��ش��ق پ��ی��دا ش��د و آت���ش ب��ه ه��م��ه ع��ال��م زد

جاودانگی�عشق

»جاودانگی و ابدی بودن عشق« از مفاهیم و درون مایه های ادبّیات عاشقانه است که در بیت های زیر دیده می شود.
ماند ت��و  و  م��ن  از  ب��ع��د  م��ح��ّب��ت  نغمءه   ای���ن 
عشقش از  سخن  چندین  سعدی،  مگو   گویند 
ک��اراف��ت��اده دِل  ب��ر  ج��ه��ان  دو  ک���ردم   ع��رض��ه 
خ��وش ت��ر  ن���دی���دم  ع��ش��ق  س��خ��ن  ص����دای  از 

ب��اران و  ب��اد  آواِز  اس��ت  ب��اق��ی  زم��ان��ه  در   ت��ا 
دوران ه���ا ب��ه  گویند  م��ن  از  بعد  و   م��ی گ��وی��م 
دانست ف��ان��ی  همه  ب��اق��ی  ت��و  عشق  از   ب��ه ج��ز 
بمانْد دّوار  گنبد  ای���ن  در  ک��ه  ی���ادگ���اری 

تسلیم�معشوق�بودن

عاشق حقیقی در برابر معشوق، اختیاری از خود ندارد و تسلیم فرمان معشوق است و هرچه معشوق بگوید و بخواهد، می پذیرد.
ندهم بالت  و  پ��ر  م��ن  پ��ری،  و  ب��ال  ب��ا  ک��ه   گفت 
زن��دگ��ان��ی خویش ن��ه  ب��اش��د  ت��و   م���را رض���ای 
 ب���ه ت��ی��غ��م گ���ر ُک���ش���د دس���ت���ش ن��گ��ی��رم 
ان���دازم ره���ت  در  س��ر  داری،  ج��ف��ا  ع���زمِ   گ��ر 
برخیز  ج��ان  س��رِ  از  ی��ا  بنشین  غمم  ب��ه   گفتی 
گوی همچو  اختیاری  ن��داری  میدان  این  در  چون 

شدم پرکنده  و  بی پر  پ��رش،  و  ب��ال  ه��وس   در 
دوس��ت ای  واره���ان  اس���ت،  قتل  ت��و  م���راِد   اگ��ر 
 ب����ه ت���ی���رم گ����ر زن������د، م���ّن���ت پ���ذی���رم 
ری��زم ق��دم��ت  در  ج���ان  گ��ی��ری،  وف���ا  راه   ور 
ب��رخ��ی��زم  و  بنشینم  ج��ان��ا،  ب��رم��ت   ف��رم��ان 
گ��ذار چ��وگ��ان��ش  همچو  زل��ف  ب��ه  س��ر  اخ��ت��ی��ار 

اتّحاد�عاشق�و�معشوق

یکی از مفاهیم اصلی ادبّیات عرفانی، اّتحاد )یکی شدن( عاشق و معشوق و محوشدن وجود عاشق در معشوق است؛ بدین معنی که عاشق، خود را در 
میان نمی بیند و تنها معشوق را می بیند و بس.

ب���زد ی�������اری  دِر  آم������د  ی���ک���ی   آن 
نیست ه��ن��گ��ام  ب���رو  گ��ف��ت��ش  م���ن،   گ��ف��ت: 
ف����راق و  ه���ج���ر  آت�����ش  ج����ز  را   خ�����ام 
سفر در  س���ال���ی  و  م��س��ک��ی��ن  آن   رف����ت 
ب��ازگ��ش��ت پ���س  س��وخ��ت��ه  آن  ش���د   پ��خ��ت��ه 
ادب و  ت���رس  ص���د  ب���ه  در  ب���ر  زد   ح��ل��ق��ه 
آن؟ ک��ی��س��ت  در  ب��ر  ک��ه  ی����ارش  زد   ب��ان��گ 
درآ م���ن  ای  م��ن��ی  چ����ون  اک���ن���ون  گ��ف��ت: 

م��ع��ت��م��د  ای  ک��ی��س��ت��ی  ی�������ارش:   گ���ف���ت 
نیست خ����ام  م���ق���امِ  خ���وان���ی  چ��ن��ی��ن   ب���ر 
ن���ف���اق؟ از  واره�����ان�����د  ک����ی  پ�����زد   ک����ی 
ش���رر از  س����وزی����د  دوس������ت  ف�������راِق   در 
 ب������از گِ���������رِد خ����ان����ءه ان�����ب�����از گ��ش��ت

ل��ب ز  ل��ف��ظ��ی  ب�������ی ادب  ب��ن��ج��ه��د   ت����ا 
دل��س��ت��ان ای  ت���وی���ی  ه���م  در  ب���ر   گ���ف���ت: 
... س���را  در  را  م���ن  دو  گ��ن��ج��ای��ی  ن��ی��س��ت 

)معتمد: مورد اعتماد(
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افزونی�حرص�در�پیری
یکی از مضامینی که شاعران سبک هندی، با بیان تمثیل های گوناگون به آن پرداخته اند، افزونی حرص و آزمندی و آرزومندی انسان در دوران 

پیری است.
م��ی گ��ردد ج���وان  ش��د، ح��رص  چ��و  پیر   آدم���ی 
است اف��زون ت��ر  ج��وان  از  کهنسال  نخِل   ریشءه 
ب��رون آی��د  غ��الف  از  پ��ی��ری  هنگام  در  ح��رص 

م��ی گ��ردد گ����ران  س��ح��رگ��اه  وق���ت  در   خ����واب 
را پ��ی��ر  دن��ی��ا  ب��ه  ب��اش��د  دلبستگی   بیشتر 
بیشتر م��انَ��د  م��ور  چ��ون  کند  پ��ی��دا  پ��ر  و  ب��ال 

مناعت�طبع

بلندنظری و حفظ آبرو و کرامت انسانی خویش هنگام تهیدستی و ترجیح بینوایی بر خواری و ننگ خواهش، از موضوعات ادبّیات تعلیمی است که با 
عنوان »مناعت طبع« از آن یاد می کنند. 

دست  به  سلطانی  گنِج  گدایی  در  دارم  که   من 
است خ��وش  استغنا  خلق،  از  احتیاج  کمال   با 
دادن ن����ان،  ب��ه��ر  ز  ن��خ��واه��م  آب�����روی   م���ن 
هست سیری  دل  و  چشم  م��را  نیست  اگ��ر   ن��ان 
وجود خ��وان  بر  نیست  سیرچشمی  چ��ون   نعمتی 
آستین ع��ال��م  دو  ه��ر  م����راد  ب��ر  م��ی ف��ش��ان��د 

کنم دون  پ����رور  گیتّی  گ���ردش  در  طمع   ک��ی 
است  خ��وش  دری��ا  ل��ِب  بر  م��ردن  تشنه  ده��اِن   با 
بیماری ک��ه  بِ���ه  م���رگ  ط��ای��ف��ه ای  پ��ی��ش   ک��ه 

م��را  ن��ی��س��ت  روان  آب  اگ���ر  ه��س��ت   آب����رو 
م��را  گ��وه��ر  ای���ن  آِب  دارد  ب��ح��ر  از   ب��ی ن��ی��از 
می کند ت��وان��گ��ر  ص��ائ��ب،  را  ک��ه  ه��ر  ب��ی ن��ی��ازی 

گِله�از�بخت�بد�

من  ب��خ��ت  از  ن��بُ��رد  را  س��ی��اه��ی  دای���م   گ��ری��ءه 
جویی چ��ه  خ��ودک��ام،  ط��ال��ِع  ای��ن  از   خ��اق��ان��ی 
نشناخت م��ن��ّج��م  ه��ی��چ  م���را  ب��خ��ت   ک��وک��ب 
ب��ر م��ن ج��ف��ا ز ب��خ��ت م��ن آم���د وگ��رن��ه ی��ار

سپید  پَ���ر  ن��س��ازد  ب����اران  ب��س��ی��اری  را   زاغ 
 ک����او چ��اش��ن��ی ک����ام  ب���ه  ک��ام��ت ن��رس��ان��ی��د
زادم ط��ال��ع  چ��ه  ب��ه  گیتی  م���ادر  از  رب   ی��ا 
نداشت ک��رم  ط��ری��ِق  و  لطف  رس���مِ  ک��ه  ح��اش��ا 

سفله�پروری�روزگار�

خوشبختی و به جاه و مقام و ثروت و نعمت  رسیدن مردم فرومایه و نادان و نشستن نااهالن در جایگاه شایستگان و خردمندان را شاعران، همواره از 
چشم روزگار و فلک می بینند.

خ���ری���داری  ک��ن��د  را  دون  م�����ردمِ   س��پ��ه��ر، 
شد سفله پرور  چ��ه  از  چ��رخ  ک��ه  مپرس   سبب 
 ف��ل��ک ب��ه م����ردمِ ن����ادان ده���د زم����امِ م��راد
ب��س ک��ه گ����ردون س��ف��ل��ه و دون پ�����رور اس��ت

اس��ت  ارزان  ک��ه  رود  م��ت��اع��ی  س���وی   بخیل 
اس��ت  بی سببی  ب��ه��ان��ه  را  او  ک��ام ب��خ��ش��ی   ک��ه 
بس  گناهت  همین  دان���ش،  و  فضلی  اه��ل   ت��و 
اس��ت  ص��اح��ب ج��وه��ر  ک���ه  م����ردی  ب���ر  وای 

)دون: پَست(

)سفله: پَست(

مفهوم�مقابل�بیت�زیر،�در�کدام�بیت�دیده�می�شود؟��8 2040
قفس�م�ب�رده�ب�ه�باغ�ی�و�دل�م�ش�اد�کنی�د«»م�ن�نگوی�م�ک�ه�م�را�از�قف�س�آزاد�کنی�د
قفس در  گل  آن  روی  یاد  به  دارم   1( عشرتی 
 2( به زنداِن قفس، مرِغ دلم چون شاد می گردد؟
چمن مرغ  ای  عشرتی  در  تو  که  را  آن   3( شکرِ 
شیرین نفس بلبل  ای  بنال  آمد  بهار  4( ب��وی 

مرا زندان  یک  به  یوسف  با  است  افکنده    عشق 
می گردد آزاد  غم  بنِد  این  از  که  روزی   مگر 
بیار گ��ل��زار  م���ژدءه  ق��ف��س،  اس���ی���راِن   ب��ه 
قفس از  می خوان  فریاد  من  همچو  پای بندی  ور 

مفهوم�کدام�بیت،�»متفاوت«�با�دیگر�ابیات�است؟��8 2041
آزادی پ��ای  به  سر  بنهادم  که  زم��ان   1( آن 
را وصالش  دام��ِن  آرم  دس��ت  به  مگر   2( ت��ا 
رنگین خ��ون  ز  کنی  گر  را  محّبت   3( دام��ن 
محفل این  در  می کند  دل  و  جان  ز  4( فّرخی 

آزادی ب��رای  از  شستم  ج��ان  ز  خ��ود   دس��ِت 
آزادی ق��ف��ای  در  س��ر  پ���ای  ب��ه   م����ی دوم 
آزادی پ��ی��ش��وای  گفتن،  را  ت��و   م��ی ت��وان 
آزادی ف���دای  ج��ان  اس��ت��ق��الل،  ن��ث��ار  دل 

مضمون�همءه�ابیات�در�عبارت�زیر،�یافت�می�شود؛�به�جز ...............�.�8 2042
»مخدوم�مهربان�من،�از�آن�زمان�که�رشتءه�مراودت�حضوری�گسسته�و�شیشءه�شکیبایی�از�سنگ�تفرقه�و�دوری�شکسته،�اکنون�مّدت�دو�سال�افزون�

است�که�نه�از�آن�طرف�بَریدی�و�سالمی�و�نه�از�این�جانب�قاصدی�و�پیامی؛�طایر�مکاتبات�را�پَر�بسته�و�کلبءه�مراودات�را�در�بسته�...«
نفرستاد پیامی  دل��دار  که  اس��ت   1( دی���ری 
 2( ص��ب��ر اس��ت م��را چ��ارءه ه��ج��ران ت��و لیکن
شناخت و  دید  حّق  و  دیرین  صحبت   3( دریغ، 
دل م��الل��ِت  غ��مِ  بگویم  ت��و  ب��ا  ک��ه  4( ب��ی��ا 

ن��ف��رس��ت��اد ک��الم��ی  و  س��الم��ی   ن��ن��وش��ت 
نمانده  است؟ مقدور  که  کرد  توان  صبر   چون 
انداخت میان  در  ایّ���ام  تفرقه،  سنگ   ک��ه 
شنید و  گفت  مجاِل  ن��دارم  بی تو  که  چ��را 
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