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