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لفظ و معنی را به تیغ از يکدگر نتوان بريد              کیست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا
به نام خداوند جان و خرد

با تحول بنیادين نظام آموزشــی و تغییر منابع درســی، مؤلفان محترم ســازمان پژوهش و تألیف کتب درســی با ترکیب و 
درهــم آمیختــن کتاب هــای »تاريخ ادبیات ايران و جهــان 1 و ۲«،  »آرايه های ادبی« و »قافیه و عــروض« مجموعه ای با عنوان 

»علوم و فنون ادبی« پديد آوردند که در هرسال و همزمان به همهݙ اين موضوعات می پردازد. 
اهمّیت فراوان درس »ادبیات اختصاصی« در کنکور گروه علوم انسانی و تنوع و گستردگی عناوين و موضوعات آن ما را بر 
آن داشت تا مجموعه ای در خور فراروی همکاران و دانش آموزان گرامی قرار دهیم. به اين امید که مطالعهݙ اين مجموعهݙ 

ارزشمند نیازهای عزيزان را برآورده سازد. 

 تألیف    
ݙ
شیوه

اين مجموعه به صورت »درس به درس« نوشــته شــده اســت تا قدم به قدم امکان و منابع الزم برای آموزش دقیق، جامع 
و کامل مطالب کتاب های علوم و فنون ادبی 1، ۲ و 3 فراهم شود. 

ابتدا »درسنامه« کامل هر درس مجموعهݙ جامعی از »تست ها و سواالت چهارگزينه ای« گنجانده شده است تا با پاسخ به 
آن ها و مطالعهݙ »پاسخنامهݙ تشريحی« ضمن سنجش آموخته ها، نکات مهم دروس، يادآوری و مرور شود. 

در پايان هر فصل هم »آزمون فصل« تعبیه شده است تا آزمون و سنجه ای بر تمام آموخته ها باشد.

معرفی کتاب    
 در بخش »تاريخ ادبیات« ســعی شــده اســت تمام اطالعات کتاب درسی از حالت تشريحی به صورت نمودار و نمايه های 

ديداری تر درآيد تا به آموزش، طبقه بندی و حفظ مطالب کمک کند. 
 در بخــش »سبک شناســی« هــم پس از طبقه بندی نموداری مطالب حفظی، ســعی کرده ايم »تحلیــل متون« را به صورت 
جدول هــای هدفمنــد و ديــداری در آوريم تا تحلیل متون شــکل منطقــی پیدا کند و دانش آموزان عزيز مســیری منطقی و 

مشخص برای پردازش و تحلیل اطالعات خود داشته باشد. 



 در بخــش »زيبايی شناســی شــعر« همه پس از درســنامهݙ دقیق و مفیــد، »آرايه های ادبی« در قالــب نمودارهای هدفمند 
پردازش شده اند. تا ضمن بررسی دقیق تک تک آرايه های ادبی، با تمرين و تکرار اين آموخته ها در متون نظم و نثر ملکه 

ذهن شوند. 
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کوشیده ايم ضمن آموزش کلی آموخته ها، را در قالب تمرين و تکرار آنها را به صورت جدول هايی درآوريم تا هريک از اجزا 

و قواعد قافیه در ابیات بسیاری شناخته و آموخته شوند. 
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شاعری و بحرهای شعری آموخته و تمرين شود.
 در بخش »ضمیمه« هم چند آزمون جامع از »آرايه های ادبی« و چند آزمون جامع »مطابق با کنکور سراسری« و کنکورهای 

ج ۹8 قرار داده ايم، تا با پاسخ به آن ها مسیر ياديگری به نحوی در خور و شايسته پايان يابد.  سراسری داخل و خار

از شما سپاسگزاریم
مدير محترم انتشارات جناب آقای احمد اختیاری ، دوست ديرين و عزيزمان شهريار قبادی، مدير گروه ادبیات 

 همکاران ارجمند: سرکار خانم دکتر طاهره سادات مرادی حسین زاده، جناب آقای کوروش کرمی، جناب آقای جمال الدين 
طباطبائی نــژاد، جنــاب آقــای دکتــر علی احمدنیا و اســتاد بزرگــوار جناب آقای اســماعیل  محمدزاده کــه راهنمايی ها و ياری 

آن ها گره گشای ما بود. 
 ویراستاران محترم دپارتمان ادبیات مهروماه: آقايان:داوود مژده، امیرحسین حیدری و سرکار خانم پريسا نوری

 همــکاران بخــش تولید انتشــارات مهرومــاه: آقايان:رضا باغبانی، احمــد مرادی، مصطفی خاتمی. خانم ها: ســمیه حیدری، 
داوودی، برزنونی، شفیعی و دمیرچی که مجّدانه در شکل گیری و تولید اين کتاب زحمت کشیدند. 

سعید عنبرستانی  -  سید رحیم میرعمادی
پاییز یک هزار و سیصد و نود و هفت
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�تحلیل�متن�

نبــود دنــدان، ال بــل چــراغ تابــان بودمرا بســود و فروریخــت هرچه دنــدان بود
چــه نحس بــود! همانا که نحس کیــوان بودیکی نماند کنــون زان همه، بســود و بریخت
چه بــود؟ منت بگویــم: قضای یــزدان بودنه نحــس کیــوان بــود و نــه روزگار دراز
دلم نشــاط و طــرب را فــراخ میــدان بودهمیشــه شــاد و ندانســتمی که غم چه بود
بینی ای ماهــرو، کنــون  را،  بودتــو رودکــی  این چنینــان  کــه  ندیدی  زمانــه  بدان 
بــودبــدان زمانــه ندیدی کــه در جهــان رفتی هزاردســتان  گویــی  ســرودگویان، 
شــد آن زمانــه که او شــاعر خراســان بودشد آن زمانه که شــعرش همه جهان بنوشت
)رادکس(عصــا بیــار که وقــت عصــا و انبــان بودکنــون زمانه دگر گشــت و من دگر گشــتم �

ویژگی های فکریویژگی های ادبیویژگی های زبانی

واژگانی:
 غلبة کاربرد واژگان فارسی  کمی واژگان عربی:

نحس،Wقضا،Wطرب،WنشــاطW کاربرد ترکیبات ابداعی و 
خاص:WفراخWمیدان،Wسرودگویان

W:کاربرد واژگان متروک و کهن یا تّلفظ و شکل تغییریافته 
البل،Wدگر،Wکنون،Wهمانا،Wهزاردســتان،Wبدان،WزانW معنای 
متفاوت فعل:WبنوشتW)درنوردید(W/ بسودنW)ساییدهWشدن(

دستوری:
WسادگیWزبان W)بگویمWمنت(WمتصلWضمیرWجاییWجابهW

Wکوتاهی جمالت  دســتور تاریخی فعل: ندانســتمی 
Wبگویم /W)ســادهWماضی(Wبریخت /W)اســتمراریWماضی(

)مضارعWاخباری(W/ بنوشتW)ماضیWساده(

آوایی:
WWبهWتناسبWقالبWقصیده WقافیهWرعایتWW WقصیدهW:قالب  WنظمW:نوع متن  

 رعایت ردیف پس از قافیه  واج آرایی  تکرار:WدندانWدرWبیتWاول
بیانی:

 تشبیه: دندان:WچراغWتابانW/WماهروW)روWبهWماهWتشبیهWشده(
Wشعرش /WترWبیشWگنجایشWمیدانWفراخW/W)پیری(WدندانWکنایه: ریختن 

W)پیری(W،انبانWوWعصاWوقت /W)یافتنWشهرت(WبنوشتWجهانWهمه
 مجاز: جهانW)مردم(

بدیع معنوی:
 تضاد: نشاطWوWطربWوWغمWمراعاتWنظیر:WنحسW-Wکیوان

WغناییW:نوع ادبی  
WداستانیW-WرواییW:لحن 

WشعرWگراییWواقعW:جنبة فکری 
WبودنWعینیWوWمحســوسW،طبیعــیW

WWکالمWوWفکرWسادگیW Wتوصیفات

چهاردهم صفر را به شهر سراب رسیدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم. بیستم صفر سنة 438 به شهر تبریز رسیدم و آن پنجم شهریور قدیم بود؛ 
شــهری آبادان؛ مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاد. بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی 
هالک شده بودند و در تبریز، »قطران« نام، شاعری را دیدم؛ شعری نیک می گفت؛ اّما زبان فارسی نیکو نمی دانست؛ پیش من آمد؛ دیوان ُمنجیک و دیوان 

دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود، از من بپرسید و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.

ویژگی های فکریویژگی های ادبیویژگی های زبانی

واژگانی:
W،شــعرW،شــاعرW،قطرانW،هالکW،زلزلهW،قدیــمW،ســنهW،واژگان عربــی: صفــر  
WآدمیW،آسیبW،خرابW،نیکW:واژگان فارســی خاص  WاشــعارW،شــرحW،مشــکل
)شــخص(،WنیکوW)خوب(WآبادانW)آباد(W واژگان غیرســاده: شــانزدهم،Wآبادان

دستوری:
W،بخواندW،سادگی و کوتاهی جمالت   سادگی زبان   دستور تاریخی فعل: بیاورد  
WچهاردهمW:کاربرد »را« در معنای حرف اضافه W)ســادهWماضی(WبنوشتW،بپرســید

WایجازWوWاختصار WراWصفر

آوایی:
WنثرW:نوع متن 

W)مرسل(WسادهW:نوع نثر 
WفاقدWآرایةWلفظی

بیانی:
WفاقدWصورWخیالWوWآرایهWهایWبیان

بدیع معنوی:
فاقدWآرایهWهایWبدیعیWمعنوی

Wعینی /WگراWجنبه های فکری:واقع 
 نوع لحن:Wتوصیفی

به روزگار خســرو، اندر وقت بوذرجمهر، رسولی آمد از روم. خسرو بنشست چنان  که رسم ملوک بود؛ و رسول را بار داد. پیش رسول با وزیر، بوذرجمهر، 
گفت: »ای فالن، همه چیز در عالم تو دانی؟« بوذرجمهر گفت: »نه، ای خدایگان!«

خسرو از آن طیره شده و از رسول، خجل گشت. پرسید که همه چیز پس که داند؟ بوذرجمهر گفت: »همه چیز را همگان دانند و همگانن هنوز از مادر زاده نشده اند«. 

ویژگی های فکریویژگی های ادبیویژگی های زبانی

واژگانی:
W،عالمW،فالنW،رســولW،ملوکW،رســمW،)بزرگمهرWمعّرب(Wکاربرد واژگان عربی: بوذرجمهر 
W،خدایگانW،وزیرW،بارW،کاربرد واژگان فارســی: روزگار W)کســریWمعّرب(WخسروW،خجل

همگان،WزادهWشدنW تفاوت کاربردی واژگان: خدایگانW)سرور،Wبزرگوار(
دستوری:

 کاربرد حروف اضافة »به« )به جای »در«(  بلندتر شــدن جمالت  جابه جایی اجزای 
جمالت  کاربرد حرف اضافه اندر )به جای »در«(  دستور تاریخی فعل:

دانیW)مضارعWاخباری(،WدانندW)مضارعWاخباری(

آوایی:
Wنوع متن: نثر 

W)مرسل(WسادهW:نوع نثر 
WفاقدWآرایهWهایWلفظی،

بیانی:
فاقدWصورWخیالWوWآرایهWهایWبیان

بدیع معنوی:
 تمثیل و مثل:W»همهWچیزWراWهمگانWدانند«

WغناییW:نوع ادبی 
WداستانیW-WرواییW:لحن 

W،خردگرا W:فکــری جنبه های   
WWWWذهنیW،تعلیمی
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همة گزینه ها به جز ............................... دربارة »سبک« درست است.۲ ۱۲۹
W)1سبکWدرWاصطالحWادبی،WشیوةWخاصWیکWاثرWیاWآثارWادبیWاست.

W)2بهWشیوةWبیانWهرWنویسندهWیاWشاعرWکهWباWدیگرانWمتفاوتWاستW»سبکWادبی«WمیWگویند.
W)3مجموعةWویژگیWهاییWکهWشاعرWدرWنحوةWبیانWاندیشهWبهWکارWمیWگیردW»سبکWشعر«WمیWگویند.

W)4شباهتWهاییWدرWنحوةWبیانWبرخیWازWشاعرانWوWنویسندگانWوجودWداردWکهWآنانWراWدرWیکWدستهWجایWمیWدهد.
به چه دلیل به تعداد شاعران و نویسندگان جهان ، »سبک« وجود دارد؟۲ ۱۳۰

W)2متفاوتWبودنWموقعیتWجغرافیاییWوWتاریخیWافراد WافرادWاستعدادهایWوWذوقW،دانشW،اطالعاتWبودنWمتفاوتW)1
W)4تفاوتWهایWنژادیWوWقومیWشاعرانWوWنویسندگان WنویسندگانWوWشاعرانWزبانWبودنWمتفاوتW)3

کدام گزینه ترتیب درست »سبک شناسی محمدتقی بهار )ملک الشعرا( را دربردارد؟۲ ۱۳۱
W)1سبکWخراسانی،WسبکWهندی،WسبکWعراقی،WدورةWبازگشت،Wمشروطه،Wمعاصر
W)2سبکWخراسانی،WسبکWعراقی،WسبکWهندی،WدورةWبازگشت،Wمشروطه،Wمعاصر
W)3سبکWعراقی،WسبکWخراسانی،WسبکWهندی،Wمشروطه،WدورةWبازگشت،Wمعاصر

W)4سبکWعراقی،WسبکWهندی،WسبکWخراسانیWیاWترکستانی،WدورةWبازگشت،Wمشروطه،Wمعاصر
تقسیم بندی محمدتقی بهار با توجه به دوره های تاریخی نثر فارسی در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟۲ ۱۳۲

1(WدورةWسامانی،WدورةWغزنویWوWسلجوقی،WسلجوقیWدومWوWخوارزمشاهیانW)نثرWفنی(،WدورةWسبکWعراقیW)نثرWمصنوع(،WدورةWبازگشتWادبی،WدورةWسادهWنویسی
2(WدروةWسامانی،WدورةWWغزنوی،WدورةWسلجوقیW)نثرWفنی(،WسبکWعراقی،WدورةWبازگشتWادبی،WدورةWسادهWنویسی

W)3دورةWسامانی،WدورةWسلجوقی،WسبکWعراقی،WبازگشتWادبی،WسادهWنویسی،WدورةWمعاصر
4(WدورةWغزنوی،WدورةWسلجوقی،WدورةWخوارزمشاهیانW)نثرWفنی(،WدورةWسبکWعراقیW)نثرWمصنوع(،WدورةWبازگشت،WدورةWسادهWنویسی

کدام گزینه از موارد تقسیم بندی سبک بر اساس نظریة »ارسطو« نیست؟۲ ۱۳۳
W)4برWاساسWقلمروWدانشی WدورهWوWزمانWاساسWبرW)3 WنویسندهWیاWشاعرWنامWبراساسW)2 WبیانWشیوةWاساسWبرW)1

کدام گزینه در مورد »سبک خراسانی« یا دورة اول شعر فارسی نادرست است؟۲ ۱۳۴
W)1نخستینWآثارWنظمWفارسیWبعدWازWاسالمWابتداWدرWسیستانWوWسپسWدرWخراسانWبزرگWپدیدWآمد.

W)2سبکWخراسانیWبرWحسبWزمانWبهWسهWسبکWسامانی،WغزنویWوWسلجوقیWتقسیمWمیWشود.
W)3ازWشعرایWمعروفWسبکWخراسانیWمیWتوانWبهWرودکی،WفردوسیWوWسعدیWاشارهWکرد.

W)4سبکWخراسانیWدرWخراسانWکنونی،Wافغانستان،Wتاجیکستان،WماوراءالنهرWوWترکستانWرواجWیافت.
همة گزینه ها از ویژگی های زبانی شعر سبک خراسانی است، به جز ....................۲ ۱۳۵

W)2تفاوتWتلفظWبرخیWکلماتWدرWمقایسهWباWزبانWامروز W WشعرWزبانWسادگیW)1
W)4هجومWواژهWهایWعربیWوWاصطالحاتWدینیWوWعلمی WلغاتWازWبخشیWبودنWمهجورWوWکهنهW)3

با توجه به بیت زیر از حنظلة باد غیسی کدام ویژگی زبانی به چشم می خورد؟۲ ۱۳۶
است در  شیر  ــام  ک ــه  ب ــر  گ بــجــوی«»مــهــتــری  ــن ز کـــام شــیــر  ــو خــطــر ک ش

W)4استفادهWازWدوWنشانهWبرایWیکWمتمم WعربیWلغاتWکمیW)3 WکلماتWبودنWمهجورWوWکهنهW)2 WکلماتWتلفظWتفاوتW)1
کدام گزینه در مورد ویژگی های ادبی سبک خراسانی مغایرت دارد؟۲ ۱۳۷

W)2قافیهWوWردیفWهایWطوالنیWدرWشعر WاعتدالWحّدWدرWوWطبیعیWادبیWهایWآرایهWازWاستفادهW)1
W)4قالبWعمدةWشعرWاینWدورهW»قصیده«Wاست. WهاWپدیدهWتوصیفWدرWحّسیWتشبیهWازWاستفادهW)3

همة گزینه ها به جز ......................................... از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.۲ ۱۳۸
W)2معشوق،WعمدتاWًزمینیWاست. WداردWغلبهWباشیWخوشWوWنشاطW،شادیWروحW)1

W)4روحWتعلیم،WپندWوWاندرزWبرWادبیاتWاینWدورهWحاکمWاست. WاستWاندرزWوWمدحWوWحماسهWًعمدتاWاشعارWمضمونW)3
کدام گزینه از ویژگی های فکری »سبک خراسانی« شمرده نمی شود؟۲ ۱۳۹

W)1فکرWوWکالمWسادهWوWقابلWفهمWاست.
W)2اشعارWپندWآموزWوWاندرزگونهWاینWدورهWسادهWاستWوWجنبةWعملیWوWدستوریWدارد.
W)3شعرWواقعWگراWاستWوWتوصیفاتWعمدتاWًطبیعی،Wساده،WمحسوسWوWعینیWاست.

W)4فراوانیWُزهدستاییWوWوعظWوWاندرزWدرWشعر
در بیت »چون بُناگوش نیکوان شد باغ / از گل سیب و از گل بادام« کدام ویژگی ادبی سبک خراسانی مشهود است؟۲ ۱۴۰

W)2استفادهWازWقالبWقصیده WاعتدالWحّدWدرWخارجWادبیWهایWآرایهWازWاستفادهW)1
W)4استفادهWازWتمثیل WهاWپدیدهWتوصیفWدرWحسیWنوعWتشبیهWازWاستفادهW)3
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در کدام گزینه به ویژگی های نثر دورة سامانی اشاره نشده است؟۲ ۱۴۱
W)2تکرارWفعلWیاWاسمWبهWضرورتWمعنی W WمعناWوWلفظWدرWاختصارWوWایجازW)1

W)4کوتاهیWجملهWها WعربیWلغاتWازWترWبیشWگیریWبهرهW)3
در عبارت زیر کدام ویژگی نثر دورة سامانی مشهود است؟۲ ۱۴۲

»بر کتف او دو پاره گوشت بود بزرگ بر ُرسته دراز و سر آن به کردار ماری بود و آن را به زیر جامه اندر داشتی.«
W)2افزایشWیافتنWکاربردWنشانهWهایWجمعWفارسیWبهWعربی WمعنیWضرورتWبهWاسمWیاWفعلWتکرارW)1

W)4کوتاهیWجمالت WبعدWهایWدورهWباWمقایسهWدرWفارسیWکاربردWکمWلغاتW)3
کدام اثر به نثر دورة سامانی تعلق ندارد؟۲ ۱۴۳

W)4شاهنامةWابومنصوری WبلعمیWتاریخW)3 WسعادتWکیمیایW)2 WطبریWتفسیرWترجمةW)1
همة گزینه ها به جز ....................... از ویژ گی های نثر دورة سامانی است.۲ ۱۴۴

W)2حذفWافعالWبهWقرینه W WمعناWوWلفظWدرWاختصارWوWایجازW)1
W)4افزایشWکاربردWنشانهWهایWجمعWفارسیWبرWجمعWعربی W WعربیWلغاتWازWکمترWگیریWبهرهW)3

همة گزینه ها از ویژگی های نثر دورة غزنوی و سلجوقی هستند، به جز ..........................۲ ۱۴۵
W)4تکرارWفعلWیاWاسمWبهWحکمWضرورتWمعنی WقرینهWبهWافعالWحذفW)3 WعربیWلغاتWکاربردWافزایشW)2 WاطنابW)1

کدام گزینه معرف ویژگی های نثر دورة غزنوی و سلجوقی است؟۲ ۱۴۶
ب( لغات کم کاربرد فارسی الف( اطناب )جمله ها معموالً طوالنی هستند.(	

ت( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی پ( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب	
ج( افزایش لغات عربی )نسبت به دورة قبل( 	 ث( حذف افعال به قرینه	

W)4پW-WثW-WبW-Wج WثW-WپW-WبW-WالفW)3 WجW-WثW-WپW-WالفW)2 WجW-WتW-WپW-WالفW)1
از میان آثار زیر چند مورد به نثر دورة سامانی تعلق دارد؟۲ ۱۴۷

»تاریخ بیهقی، کیمیای سعادت، ترجمة تفسیر طبری، سیاست نامه، التفهیم، تاریخ بلعمی، کشف المحجوب، شاهنامة ابومنصوری، قابوس نامه«
W)4دو WسهW)3 WچهارW)2 WپنجW)1

با توجه به ابیات زیر دو ویژگی زبانی شعر در کدام گزینه آمده است؟۲ ۱۴۸
»مــرا بســود و فروریخت هرچه دنــدان بود
بریخت و  بسود  زان همه،  کنون  نماند  یکی 
کنــون زمانه دگر گشــت و من دگر گشــتم

بود تــابــان  چــراغ  ــل  الب ــدان،  دنـ نبود 
چــه نحس بود! همانــا که نحس کیــوان بود
عصــا بیــار که وقــت عصــا و انبــان بود

W)1سادگیWزبانWشعرW-WکهنهWوWمهجورWبودنWبخشیWازWلغاتWدرWمقایسهWباWدورهWهایWبعد
W)2تفاوتWتلفظWبرخیWازWکلماتW-WکهنهWوWمهجورWبودنWبخشیWازWلغات

W)3استفادهWازWدوWنشانهWبرایWیکWمتممW-WسادگیWزبانWشعر
W)4سادگیWزبانWشعرW-WتفاوتWتلفظWبرخیWازWکلمات

در همة گزینه ها به جز ......................... نمونه ای از آثار نثری دورة غزنوی و سلجوقی موجود است.۲ ۱۴۹
W)2التفهیمW-WتاریخWبلعمی W WنامهWقابوسW-WبیهقیWتاریخW)1

W)4کیمیایWسعادتW-WکشفWالمحجوب WنامهWسیاستW-WناصرخسروWسفرنامةW)3
عبارت زیر به کدام دورة نثر تعلق دارد و از کدام اثر و نویسنده است؟۲ ۱۵۰

»و در تبریز »قطران« نام شاعری را دیدم، شــعری نیک می گفت؛ اّما زبان فارسی نیکو نمی دانست؛ پیش من آمد؛ دیوان ُمنجیک و دیوان دقیقی 
بیاورد و پیش من بخواند.«

W)2دورةWغزنویWوWسلجوقیW-WتاریخWبلعمیWازWابوعلیWبلعمی WبلعمیWابوعلیWازWبلعمیWتاریخW-WسامانیWدورةW)1
W)4دورةWغزنویWوWسلجوقیW-WسفرنامةWناصرخسرو WناصرخسروWسفرنامةW-WسامانیWدورةW)3

در همة ابیات به جز ........................... ویژگی های زبانی سبک خراسانی مشاهده می شود.۲ ۱۵۱
ــود ب Wانـــگـــور Wــة ــوشـ خـ Wمـــا Wــل ــق ن W)1
بهــار Wبــاد Wدســت Wبــه Wســوری Wگل W)2
W)3منWهمانمWکهWمراWرویWهمیWاشــکWشــخود
W)4گفتــمWرخWتــوWبهــارWخنــدانWمــنWاســت

ــاب ــق ع Wــر ــ پ Wــون ــ چـ Wــر ــ ب Wــر ــ س Wــر ــ ب Wاز
ــام ــغ ــی ــدWپ ــیWدهـ ــمـ ســـــویWبــــــادهWهـ
مــنWهمانمWکــهWمراWدســتWهمیWجامــهWدرید
گفــتWآنWتــوWنیزWبــاغWوWبوســتانWمنWاســت

مشهورترین ویژگی  زبانی نثر زیر کدام است؟۲ ۱۵۲
»خســرو از آن طیره شد و از رسول خجل گشت، پرســید که همه چیز پس که داند؟ بوذرجمهر گفت: »همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از 

مادر زاده نشده اند.«
W)2کوتاهیWجملهWها W WجملهWاجزایWجاییWجابهW)1

W)4کاربردW»اندر«WبهWجایW»در« WمتممWیکWبرایWنشانهWحرفWدوWکاربردW)3
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W :همسان دو لختی: حاصل تکرار متناوب دو پایة آوایی )رکن عروضی(؛ مثال

بس و  است  تفرج  باغ  کس  به  نمی دهد  قامتشمیوه  درخت  سیب  نمی رسد  نظر  به  جز 

ُر َجس ُت بسبا ِغ َت فرَد َهَد ِب کسمی ِو ِن می 
ِت قا َم تشسی ِب ِد َرخِن می َر سدُجز ِب َن َظر

U ـ U U ــ  U ـU ـ  U U ــ  U ـ 

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

W :ناهمسان: حاصل وزن واژه های ناهمگون و غیرتکراری؛ مثال
عشق ز  بود  رهایی  وصل  به  مگر  راگفتم  آب  مستسقی  خــوردن  است  بی حاصل 

ِز ِعشقها یی ُب َودِب وص ِل َرگف تم َم گر
ب راُمس تَس ِق یات ُخر َد ِنبی حا ِص لس

U ـ U ـ ـ   U U ـ  U ـ  U ــ ـ   
فعلمستفعلنمفاعلمستفعلن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −∪ ∪− −− −∪

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعولوزن دوم:

برش آوایی )تقطیع به ارکان(:  
W برش آوایی: جداسازی نشانه های هجایی و یافتن نظم حاکم بر چینش آن ها
W :)حالت های برش آوایی )تقطیع به ارکان

−  فعولن، فعولن، فعولن، فعولن  همسان تکراری − − − − − − −∪ ∪ ∪ ∪/ / / سه تایی )سه تا ـ سه تا( مثل: 

−  فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن  همسان تکراری − − − − − − − − − − −∪ ∪ ∪ ∪/ / / چهارتایی )چهارتا ـ چهارتا( مثل: 

−  مستفعلن، فعولن // مستفعلن، فعولن  همسان متناوب )دوری( − − − − − − − − −∪ ∪ ∪ ∪/ / / چهارتا ـ سه تا مثل: 

−  مفعوُل، مفاعیلن // مفعوُل، مفاعیلن  همسان متناوب )دوری( − − − − − − − − −∪ ∪ ∪ ∪/ / / سه  تا ـ چهارتا مثل: 
عالوه  بر این، حالت های دیگری هم مثل: چهارتا ـ دوتا و چهارتا ـ یکی نیز وجود دارد که پرکاربرد نیست.

  در میان حالت های مختلف برش آوایی )تقطیع به ارکان( هر حالتی که نظمی یکنواخت و تکراری داشته باشد، نسبت به دیگر حالت ها اولویت 
خواهد داشت؛ خواه همة خوشه های هجایی تکراری، یکنواخت و یکسان باشند؛ خواه به صورت متوالی و متناوب )دوری( این نظم رعایت شده 

باشد. به این حالت از قرار گرفتن پایه های آوایی و خوشه های هجایی »همسان« می گوییم.

   اگر از خوشه های هجایی آخر هر مصراع، یک یا چند هجا کم شده باشد و اگر خوشة هجایی اول هر مصراع با خوشة دوم و خوشة سوم یکسان 
نباشد، پایة آوایی و خوشة هجایی »ناهمسان« خواهد بود که در این درس نمونه های آن را خواهید دید.

نمونه هایی از اوزان ناهمسان: 
فاعالتن مفاعلن فع لن �
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن �
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع �
مستفعلن مفاِعُل مستفعلن فعل �
مستفعلن فاعالُت مستفِعْل �
فعالتن مفاعلن َفَعلن �
مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن �
مستفعُل فاعالُت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن( �
مفعول مفاعلن مفاعیلن �
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نرسد ما  یار  به  کس  وفا  و  خلق  ُحسن  نرسدبه  ما  کار  انکار  سخن  این  در  را  تو 

خوانش پایه های آوایی
َسدِرَنماِریاِبَکسفاَوُقُخلُنُحسب

َسدِرَنماِرکاِرکانِنَخُسرینَدراُت

تقطیع هجایی

1 مصراع 
َسدِرَنماِریاِبَکسفاَوُقُخلُنُحسب

∪−∪−∪∪−−∪−∪−∪∪−

2 مصراع 
َسدِرَنماِرکاِرکانِنَخُسرینَدراُت

∪−∪−∪∪−−∪−∪−∪∪−

−∪∪−∪−∪−−∪∪−∪−∪خوشه های هجایی

َفَعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن

محّمد ــال  ــم ج از  ــد  ــان م ــرو  فـ ــاه  محّمدمـ اعـــتـــدال  ــه  ب نــبــاشــد  ــرو  سـ

خوانش پایه های آوایی
َمدَحمُمِلماَجَدزَنماروُفهما

َمدَحمُمِلداِتاِعِبشدباَنوَسر

تقطیع هجایی

1 مصراع 
َمدَحمُمِلماَجَدزَنماروُفهما

−∪∪−−∪−∪−∪∪−−

2 مصراع 
َمدَحمُمِلداِتاِعِبَشدباَنوَسر

−∪∪−−∪−∪−∪∪−−

−−∪∪−∪−∪−−∪∪−خوشه های هجایی

َفعمفتعلنفاعالتمفتلعنوزن

آرزوســت گلســتانم  و  باغ  که  رخ  بگشــای لب کــه قنــد فراوانم آرزوســتبنمــای 

خوانش پایه های آوایی
زوستِرماَنتالِسُگُغباِکُرخیمابِن

زوسترماَنواراَفِدَقنِکلبیشابُگ

تقطیع هجایی

1 مصراع 
زوستِرماَنتالِسُگُغباِکُرخیمابِن

−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

2 مصراع 
ـَِدَقنِکلَبیشابُگ زوستِرماَنواراف

−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

−∪−∪−−∪∪−∪−∪−−خوشه های هجایی

َفعلمستفعلنمفاعلمستفعلنوزن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −∪ ∪− −− −∪

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعولوزن دوم:

 شاعر می تواند طبق اختیارات شاعری، هجای آخر مصراع را »کشیده« یا »کوتاه« بیاورد، ولی در وزن نهایی هجای »بلند« محسوب کند.
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پشیمانم ــن  ــت ــش ــوی خ کــــردة  ــماز  ــی دان ــم ن ــر  ــ دگ ره  تــوبــه  ــز  جـ

خوانش پایه های آوایی
نَمماشیَپتَنشخیِیِدَکراَز

ـَِرِبتوجز نَمدامیِنگرِدِه 

تقطیع هجایی

1 مصراع 
نَمماشیَپتَنشخیِیِدَکراَز

−−∪∪−∪−∪−−−

2 مصراع 
ـَِرِبتوجز نَمدامیِنگرِدِه 

−−∪∪−∪−∪−−−

− −−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

مفعولن )مستفِعل(فاعالتمستفعلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− − −∪

مفاعیلنمفاعلنمفعولوزن دوم:

  شاعر می تواند طبق اختیارات شاعری در مقابل هجای بلند، یک هجای کوتاه بیاورد و مصوت کوتاه آخر آن هجای کوتاه را کش دارتر تلفظ کند 
تا هجای کوتاه )مانند هجای پنجم مصراع دوم( به اندازة یک هجای بلند امتداد پیدا کند و با هجای مقابل برابر شود.

 هر وقت رکن اول مصراع »مستفعُل« باشد، شعر وزن دوم دارد و الزم است عالمت ها را دوباره بنویسیم و به صورت »سه تا ـ چهارتا« جدا کنیم.

استباز این چه شورش است که در خلق عالم است ماتم  چه  و  عزا  چه  و  نوحه  چه  این  باز 

خوانش پایه های آوایی
مستَلعاِقَخلَدرِکتَشسِرشوِچزینبا

ـُِحنوِچزینبا ـُزاَعِچُو مستَتماِچُو

تقطیع هجایی

1 مصراع 
مستَلعاِقَخلَدرِکتَشسِرشوِچزینبا

−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

2 مصراع 
ـُِحنوِچزینبا ـُزاعِچُو مستَتماِچُو

−−∪−∪∪∪−∪−∪

−∪−∪−−∪∪−∪−∪−−خوشه های هجایی

فعلمستفعلنمفاعُلمستفعلنوزن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −∪ ∪− −− −∪

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُلوزن دوم:
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 شاعر در هجاهای ششم و دهم مصراع دوم مصّوت کوتاه »ُ-« را بلند تلفظ کرده است تا هجای کوتاه با هجای بلند مقابلش برابر شود.

ــاد ــان مـــبـــارک ب ــق ــاش ــد بـــر ع ــی ــادع ــان مــبــارک ب ــدت ــی ــان ع ــق ــاش ع

خوانش پایه های آوایی
بادَرکباُمقانِشعابَردعی

بادَرکباُمتانِدِعیقانِشعا

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
بادَرکباُمقانِشعابَردعی

−∪−−∪−∪−−

2 مصراع 
بادَرکباُمتانِدِعیقانِشعا

−∪−−∪−∪−−

−−−∪−∪−−∪−خوشه های هجایی

فع لن )َفَعلن(مفاعلنفاعالتنوزن

ــار  ک ــر  آخـ و  ــان  ــه ج در  ــه ام  ــت ــش مپرسگ کــه  بـــرگـــزیـــده ام  دلــبــری 

خوانش پایه های آوایی
کارِرخآُنهانَجَدراَمِتَگش

پرسَمِکاَمِدزیُگبَرریَبِدل

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
کارِرخآُنهانَجَدراَمِتَگش

−∪−−∪−∪−∪∪

2 مصراع 
پرسَمِکاَمِدزیُگبَرریَبدل

−∪−−∪−∪−∪∪

−∪∪−∪−∪−−∪−خوشه های هجایی

َفَعلنمفاعلنفاعالتنوزن

نیستشــفای این دل بیمــار جز لقای تو نیســت تو  ورای  کسی  خرابم  جان  طبیعت 

خوانش پایه های آوایی
نیستُتِیقاِلُجزرمابیِلِداینِیفاَش

نیستُتِیراَوسیَکبَمراَخِنجاِببیَط

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
نیستُتِیقاِلُجزرمابیِلِداینِیفاَش

∪−∪−∪∪−−∪−∪−∪∪

2 مصراع 
نیستُتِیراَوسیَکبَمراَخِنجاِببیَط

∪−∪−∪∪−−∪−∪−∪∪

−∪∪−∪−∪−−∪∪−∪−∪خوشه های هجایی

َفَعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن
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نداشتبا آن که جیب و جام من از مال و می تهیست جم  جمشید  که  است  فراغتی  را  ما 

خوانش پایه های آوایی
هیستُتِمیُلمانزَمِمجاُبجیِکآنبا
داشتَنَجمِدشیَجمِکستتیَغراَفراما

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
هیستُتِمیُلمانزَمِمجاُبجیِکآنبا

−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

2 مصراع 
داشتَنَجمِدشیَجمِکستتیَغراَفراما

−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

−∪−∪−−∪∪−∪−∪−−خوشه های هجایی

َفَعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلنوزن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −∪ ∪− −− −∪

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُلوزن دوم:

  دومین موردی که شعر وزن دوم دارد این است: اگر رکن اول »مستفُعلن« باشد، ولی رکن دومش »مستفعلن« نباشد، الزم است عالمت های هجاها 
را بنویسیم و به صورت سه تا چهارتا جدا کنیم تا وزن دوم را به دست آوریم.

ــروزد ف شعله  ــو  چ ــن  ــوط ــّب ال ح ــش  اسپندآت مجمره  بــه  کند  مؤمن  دل  از 

خوانش پایه های آوایی
َزدروُفِلُشعُچَطنَوبُلُحبِشَتآ
پَنداِسِرَمِمجِبنَدُکِمنمؤِلِداز

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
زدروُفِلُشعُچَطنَوبُلُحبِشَتآ

−∪∪−−∪−∪−∪∪−−

2 مصراع 
پَنداِسِرَمِمجِبنَدُکِمنمؤِلِداز

−∪∪−−∪−∪−∪∪−

−−∪∪−∪−∪−−∪∪−خوشه های هجایی

فعمفتعلنفاعالتمفتعلنوزن

ــه نـــاتـــوانـــم ــ ــری ک ــظـ ــا نـ ــانـ جانمجـ ــد  ــی رس لــب  بــه  کــه  بــخــشــا 

خوانش پایه های آوایی
نمواَتناِکریَظَنناجا
نَمجاِدسیِرلَبِبِکشابَخ

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
نمواَتناِکریَظَنناجا
−−∪∪−∪−∪−−

2 مصراع 
نَمجاِدسیِرلَبِبِکشابَخ
−−∪∪−∪−∪−−

−−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

فع لنفاعالُتمستفعُلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− −∪

فعولنمفاعلنمفعوُلوزن دوم:
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بخــت او  کار  ز  دل  ســختبرداشــته  او  جــای  بــه  پــدر  درمانــد 

خوانش پایه های آوایی
بَختاوِرکاِزِدلِتشدابَر
َسختاوِبکارِبَدرِپندماَدر

تقطیع هجایی
 1 مصراع 

بَختاوِرکاِزِدلِتشدابَر
−−∪∪−∪−∪−

2 مصراع 
سختاوِیجاِبَدرِپندماَدر
−−∪∪−∪−∪−

−−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

فع لنفاعالُتمستفعُلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− −∪

فعولنمفاِعلُنمفعوُلوزن دوم:

ــت دوسـ قــامــت  ــد  ــن ــل ب ــرو  ــ س نیکوستای  ــه  چ شمایلت  ــه  ک وه  وه 

خوانش پایه های آوایی
دوستِتَمقاِدلَنُبِوَسرای
کوستنیِچلَتِیماَشِکَوهَوه

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
دوستِتَمقاِدلَنُبِوَسرای
−−∪∪−∪−∪

2 مصراع 
کوستنیِچلَتِیماَشِکَوهَوه
−−∪∪−∪−∪−

−−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

فع لنفاعالُتمستفعُلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− −∪

فعولنمفاعلنمفعوُلوزن دوم:

اســت ــی هــا  خــوب ــة  ــالص خ ــو  ت استلبخند  زیــبــا  ــل  گ خــنــدة  بخند  لختی 

خوانش پایه های آوایی
هاستبیخوِیِصالُختوِدَخنلَب
باستزیُگلِیِدَخندخنِبتیلَخ

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
ـُِدَخنلَب هاستبیخوِیِصالُخُت 

−−∪∪−∪∪−−

2 مصراع 
باستزیُگلِیِدَخندَخنِبتیلَخ

−−∪−∪−∪∪−−

−−−∪∪−∪−∪−−خوشه های هجایی

مفعولنمفاعُلمستفعلنوزن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −− − −∪

مفاعیلنفاعالُتمفعوُلوزن دوم:



239	 درس 2    پایه های آوایی ناهمسان

ــار ــ زرت ــف  ــ زل ز  ــره  ــ گ ــود  ــش ــگ ــاریب ــم ــون ع ــگ ــل ــی مــحــبــوبــة ن

خوانش پایه های آوایی
تارَزرِفُزلِزِرهِگدشوبِگ

ریماَعگونلنیِیِببوَمح

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
تارَزرِفُزلِزِرهِگدشوبِگ

−−∪∪−∪−∪−−

2 مصراع 
ریماَعگونلنیِیِببوَمح

−−∪∪−∪−∪−−

−−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

فع لنفاعالُتمستفعُلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− −∪

فعولنمفاعلنمفعوُلوزن دوم:

بیابی گنج  ــه  ک مکن  ــی  ــدای گ ــرک  آیــدت گـــذر  در  ــه  ک ــروی  ــ ره نــظــر  از 

خوانش پایه های آوایی
ـِِجَگنِکُکنَمییداِگِکتَر بییاب

یدراَذُگَدرِکویُرَرهِرَظَناز

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
بییابـِجگنِککنَمییداِگِکتَر

−∪∪−−∪−∪−∪∪−−

2 مصراع 
یدراَذُگَدرِکویُرَرهِرَظَناز

−∪∪−−∪−∪−∪∪−−

−−∪∪−∪−∪−−∪∪−خوشه های هجایی

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلنوزن

بکند ــا  ــاره ک ــو  ت ــوز  س ــه  ک بــســوز  بکنددال  ــال  ب ــد  ص دفــع  نیم شبی  ــاز  ــی ن

خوانش پایه های آوایی
نَدُکِبهارکاُتِزسوِکزسوِبالِد

نَدُکِبالَبَصدِعَدفبیَشِمنیِزیاِن

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
نَدُکِبهارکاُتزسوِکزسوِبالِد

∪−∪−∪∪−∪−∪−∪∪−

2 مصراع 
نَدُکِبالَبَصدِعَدفبیَشمنیِزیاِن

∪−∪−∪∪−−∪−∪−∪∪−

−∪∪−∪−∪−−∪∪−∪−∪خوشه های هجایی

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلنوزن
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بینی جـــان  ــه  ک ــن  ک بـــاز  دل  بینیچــشــم  آن  اســـت  ــی  ــدن ــادی ن ــه  چ آن 

خوانش پایه های آوایی
نیبیجانِکُکنزباِدلِمَچش
نیبیآنستنیَددیناِچآن

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
نیبیجانِکُکنزباِدلِمَچش

−∪−−∪−∪−−−

2 مصراع 
نیبیآنستنیَددیناِچآن

−∪−−∪−∪−−−

−−−∪−∪−−∪−خوشه های هجایی

فع لن )فعالتن، مفاعلن، فعلن(مفاعلنفاعالتنوزن

 در فصل های بعد با اختیارات شاعری و تبدیل اوزان بیش تر آشنا می شویم )فعالتن  فاعالتن ـ َفَعلن  فع لن(

دارد اســیر  دل  کــه  دارددانســت  دواپذیــر  نــه  دردی 

خوانش پایه های آوایی
َِدلِکتنِسدا َرددارسیا
َرددارذیَپواَدَندیَدر

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
َِدلِکتنِسدا َرددارسیا
−−∪∪−∪−∪−−

2 مصراع 
َرددارذیَپواَدَندیدر
−−∪∪−∪−∪−−

−−∪−∪−∪∪−−خوشه های هجایی

فع لنفاعالُتمستفعُلوزن

∪برش آوایی دیگر: − −− −∪ ∪− −∪

فعولنمفاعلنمفعوُلوزن دوم:

کــز دیــو و دد ملولم و انســانم آرزوســتدی شــیخ با چراغ همی گشــت گرد شــهر

خوانش پایه های آوایی
شهرِدِگرتَگشمیَهغراِچباخِشیدی
زوستِرماَنسااِنُمُللوَمَددُودیَکز

تقطیع هجایی

 1 مصراع 
شهرِدِگرتگشمیَهغراِچباخِشیدی
−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

2 مصراع 
زوستِرماَنسااِنُمَللوَمَددُودیَکز
−−∪−∪−∪∪−−∪−∪

−∪−∪−−∪∪−∪−∪−−خوشه های هجایی

َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلنوزن

∪برش آوایی دیگر: − −∪ ∪− −∪ ∪− −− −∪

فاعلنَمفاعیُلفاعالُتمفعوُلوزن دوم:
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بیت »من جلوة شباب ندیدم به عمر خویش / از دیگران حدیث جوانی شنیده ام« به کدام وزن سروده شده است؟. 1۰۹۵
2( مفعول فاعالتن مفعولن فاعلن 1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعلن  

4( مستفعلن فاعالُت مستفعلن فعل 3( مفعول، فاعالُت مفاعیُل فاعلن  
بیت »گرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی / شکنجه صبر ندارم بریز خونم و رستی« در چه وزنی سروده شده است؟. 1۰۹۶

2( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن فاعلن 
4( مفتعلن فاعالتن مفتعلن فع 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

وزن کدام بیت، »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟. 1۰۹۷
مانَد جا  به  ــردار  ک جــهــان داران  عــدل  از   )1
جگرها کــرده  خون  تو  ــودای  س آتش  ای   )2
3( کوه به کوه می رسد، چون نرسد دلی به دل
است آمده  خاقانی  دِل  بر  که  دردهــا  این   )4

داری جهان  کـــرداِر  به  نکویی  و  داد  پس 
ــو سرها ت ســـوداری  ــِر  س در  ــده  ش ــاد  ب ــر  ب
آسمان ــاِی  ــن غ ز  ــم  ه نگر  بیدلی  غــّصــة 
می فرستمت دوا  بهر  کــه  نگر  یــک  یــک 

)انسانی 93(. 1۰۹۸ وزن عروضی بیت »به رنج و سعی کسی نعمتی به دست آرد / دگر کس آید و بی رنج و سعی بردارد«، کدام است؟  
2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن فاعالتن 

4( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن 3( مفاعیُل فاعالُت مفاِعُل فع لن  
ج از کشور ر9(. 1۰۹۹ )خار وزن عروضی بیِت زیر کدام است؟ 

مدار عجب  بنالد  حدیث  این  از  سنگ  کنند«»گر  ادا  خوش  دل  حکایت  صاحب دالن 
2( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن 1( مستفعُل فاعالُت فع لن  

4( مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن 3( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن  
وزن کدام مصراع بر وزن »فعالت فاعالتن فعالُت فاعالتن« است؟. 11۰۰

2( به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن 1( ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود 
4( غمت در نهانخانة دل نشیند 3( تو هم چون گل ز خندیدن لب با هم نمی آید 

)انسانی 94(. 11۰1 وزن بیت زیر، کدام است؟ 
می آیی ــاز  ب و  ــی روی  مـ متمایل«»جــلــوه کــنــان  صفت  بــدیــن  ــدم  ــدی ن ــرو  س

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع  
4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن 

)انسانی 89(. 11۰2 نام وزن عروضی بیت زیر چیست؟  
رفت ما  بر  از  دوش  که  پری چهره  ترک  رفت«»آن  خطا  راه  از  که  دیــد  خطا  چه  آیــا 

2( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 1( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 
4( مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( مفعول مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

کدام بیت در وزن »مستفعلن مفاعیل مفعولن« سروده شده است؟. 11۰3

ــوه ک در  ــد  ــن ک ــر  ــ اث ســـعـــدی  آه   )1
ده رهــایــیــم  ــود  ــ خ ــت  ــم ــل ظ از   )2
دی از  ــر  ــزون تـ فـ غـــم  بـــه  ــروز  ــ امـ  )3
پاکی ــت  صــف ســـزد  را  کـــه  ــی  ــ دان  )4

ــری ــ اث ــگـــدل  ــنـ سـ ــو  ــ ت در  نــکــنــد 
ده ــم  ــیـ ــایـ ــنـ آشـ ــود  ــ ــ ــور خ ــ ــ ن بــــا 
ــارم پـ از  کــمــتــر  ــد  ــق ن ــه  بـ ــال  امـــسـ و 
ــد ــاالی ــی ن ــاک  ــ پـ وجــــــود  ــاو  ــ کـ آن 

ج از کشور ر9(. 11۰۴ )خار کدام گزینه از چهار بار تکرار »مفتعلن« ساخته شده است؟ 

شــده ــدا  ــی پ ــو  ت ز  هستی  هــمــه  ای   )1
آگهی دردم  ز  که  ای  کنی  نظر  اگر  شاید   )2
را ــه  ــوان دی ــارف  ع کنی  مالمت  کــه  ای   )3

بدی  و  نیکی  سیرت  ــَود  بُ بــاد  تو  لب  با   )4

ــده ش ــا  ــوانـ تـ ــو  تـ از  ــف  ــی ــع ض ــاک  ــ خ
سحرگهی دل  دود  کند  اثــر  نکنی  ور 
کدام ندانی  تو  گر  اســت  حاضر  ما  شاهد 
زنی و  ــردی  م ــورت  ص ــَود  بُ خــاک  تو  رخ  با 

ج از کشور ر9(. 11۰۵ )خار کدام گزینه در وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟ 
2( ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی 1( تو خون خلق بریزی و روی در تابی 

4( صبای روضة رضوان ندانمت که چه بادی 3( ای باد که بر خاک در دوست گذشتی 
بیت »در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم / بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم« در چه وزنی سروده شده است؟. 11۰۶

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  
4( فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 
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آزمون فصل 1

انجمن ادبی خاقان توسط چه کسی تأسیس شد؟ و هدف آن چه بود؟. 113۶
1( فتحعلی شاه قاجار ـ به هدف رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط بود.
2( فتحعلی شاه قاجار ـ به هدف ایجاد تحولی در شعر سنتی و به وجود آوردن شعر نو

3( نشاط اصفهانی ـ به هدف رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط
4( نشاط اصفهانی ـ به هدف ایجاد تحولی در شعر سنتی و به وجود آوردن شعر نو

در عصر بیداری یا »مشروطه« کدام شهرها بازار سیاسی و مطبوعاتی پررونقی داشت؟. 113۷
4( تهران، تبریز 3( تهران، رشت  2( تبریز، رشت  1( اصفهان، شیراز 

کدام یک از شاخصه های شاعران عصر بیداری نادرست است؟. 113۸
1( ایرج میرزا ـ جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی او مانع از آن شد که وی را در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار دهند.

2( سیداشرف الدین گیالنی ـ وی در بیداری مردم بسیار مؤثر بود؛ شعر انتقادی »ای قلم« او بسیار معروف است.

3( ادیب الممالک فراهانی ـ فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود؛ وی سردبیری روزنامة مجلس را بر عهده داشت.
4( عارف قزوینی ـ عرصة هنر او در طنز، هجو و هزل بود و اندیشه های نوگرایانه در اشعارش مشهود است.

در میان آثار زیر، انتساب چند اثر به مؤلف آن نادرست است؟. 113۹
»سبک شناسی: ملک الشعرا بهار / تاریخ تطّور نظم فارسی: دهخدا / مجلة دانشکده: ملک الشعرا بهار« / »شمس و طغرا: محمدباقر میرزا خسروی/ 
داســتان باستان: میرزا حسن خان بدیع / تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم / امثال و حکم: دهخدا / شمس الدین و قمر: میرزا آقا تبریزی«

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 
بیت زیر از کدام شاعر عصر بیداری است و به چه مناسبتی سروده شده است؟. 11۴۰

اسعد ــرخ ُرِخ  فـ خواجة  جهان  دو  اَمــَجــد«»فخر  صاحبدل  مهتر  ــان  زم ــوالی  م
2( ملک الشعرا بهار، میالد علی )ع( 1( هاتف اصفهانی، میالد پیامبر اکرم)ص( 

4( ادیب الممالک فراهانی، میالد پیامبر اکرم)ص( 3( عارف قزوینی، وصف امام زمان)عج( 
گروهی از شاعران دورة بازگشت که به قصیده سرایی به سبک خراسانی و سلجوقی پرداختند به جز ............... .. 11۴1

4( سروش اصفهانی 3( قاآنی شیرازی  2( صبای کاشانی  1( فروغی بسطامی 
چنان سوز و شوری در شعرش بود که .............. را به یکی از دردمندترین شاعران عصر بیداری تبدیل کرد.. 11۴2

4( میررزاده عشقی 3( سیداشرف الدین گیالنی  2( عارف قزوینی  1( ادیب الممالک 
همگی از منتقدان شرایط اجتماعی دورة قاجاریه بودند به جز ............... .. 11۴3

4( میرزا آقاخان کرمانی 3( عبدالرحیم طالبوف  2( میرزا فتحعلی  آخوندزاده  1( عباس میرزا 
همة گزینه ها به جز ............... دربارة محمدتقی بهار )ملک الشعرا( درست است.. 11۴۴

1( تاریخ احزاب سیاسی، نقد ادبی و تاریخ تطّور نظم فارسی از آثار ارزشمند اوست.
2( عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن با مسائل جدید دنیا نیز آشنا بود.
3( عالوه بر تحقیق و تدریس در دانشگاه، در سیاست و روزنامه نویسی نیز فعالیت داشت.

4( وی با لحنی حماسی به سبک خراسانی شعر می سرود.
از عوامل مؤثر در عصر بیداری کوشش های .............. در روی آوردن به دانش و فنون جدید است.. 11۴۵

4( مظفرالدین شاه 3( نشاط اصفهانی  2( عباس میرزا  1( امیرکبیر 
ارکان کدام بیت »ناهمسان« است؟. 11۴۶

باشد چشیده  روزی  فرقت  شراب  کو  هر   )1
گیرمت ــوش  آغ در  که  نمی رسد  دستم   )2
3( ای گل وصل از تو عطرآگین نشد آغوش گرم
ــت دوس و  دشــمــن  ــد  ــدان ب ــا  ت بگویم   )4

ــدواران ــی ام قطع  بــاشــد  سخت  ــه  ک دانـــد 
می کنی آغــوش  در  ــت  دس کــه  بــا  ــاه  م ای 
شکفتی خوابم  عالم  در  ولی  بشکفتی  گرچه 
ــم ــدان ن ــوری  ــت ــس کـــه مـــن مــســتــی و م
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٢ بررسی اختیارات شاعری: 1( بلند شمردن هجای پایانی )وزنی(، بلند 13581
تلفظ کردن مصــوت کوتاه )چنِگ( / 2( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه )مِه غِم( / 3( بلند 
شــمردن هجای پایانی )حســن گرفت(، حذف همزه )آن(، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 

)نزِد( / 4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه )قلب( بلند شمردن هجای پایانی )مصراع اول(

 دوازدهم
ݙ

پایه درس 9

١ اغراق به نوعی زیاده روی در بزرگ کردن یا کوچک نمودن امری است.13591
٣ 1( ســر تا پا گوش بودن به نوعی اغراق در شنیدن و توجه است. /2( ناباور 13601

بودن پهنای چاه و بی شرمی به نوعی اغراق دارد. / 4( نگاهش مثل خنجر بود، در نافذ بودن 
نگاه اغراق است.

٣ 1( از نفس فرشــته آزرده شــدن اغراق دارد. / 2( کوه صبر چون موم 13611
شدن، اغراق دارد. / 4( سنگ خارا چون موم است، اغراق دارد.

٣ در )الف( ناف بر زمین گذاشــتن: کنایه از درمانده شدن شاعر می گوید 13621
باری که بر دوش من است خورشید را ناتوان می کند. 

در )ت( آب بر آتش زدن: تســکین دادن. معنی بیت: ســوز عشــق مرا حتی آب دریا آرام 
نمی کند، مگر بوسه ای از یار مرا تسکین دهد. 

)ث( لنگر دریای امکان کردن: اغراق دارد. معنی: جسمی را که برای رها کردن به تو داده اند، 
تو آن را با وابستگی ها مانند لنگر سنگین کرده ای.

٢ ب( صد بار با چشم بسته از دریا گذشتیم اغراق دارد.13631
پ( هر کوچه ای که هست به عالم دویده ای اغراق آمیز است.

٣ روزی: الف( یک روز، ب( رزق و روزی )غذا(، نصیب و بهره13641
 بو: الف( رایحه، ب( هوس و آرزو13651

١ واژة »بو« در بیت نخســت همان )رایحه( است و معنی دیگری ندارد.13661
در حالی که در سایر ابیات هم به معنی الف( رایحه و هم ب( هوس، آرزو

٣ واژة عهد در مصراع دوم به زیبایی تمام ایهام دارد. الف( عهد و پیمان، 13671
ب( روزگار

 واژة »بو« در بیت 4 همان »رایحه« است نه به معنی »آرزو«. 13681

سایر بیت ها: 1( چون گرگ به بوی )الف: رایحه، ب: آرزو، هوس( ُدنبه در بند / 2( به بوی 
تو مســت: الف( رایحه، ب( آرزو، هوس / 3( بی عارض گل بوی تو گل، بو نکنم: الف( رایحه، 
ب( آرزو / من بدون چهرة خوشبوی تو دگر هیچ گلی را »بو« نمی کنم، آرزو نمی کنم و نیز 

واژة »گل« به زیبایی تمام ایهام دارد. الف( گل، ب( استعاره از معشوق

١ اگــر دقــت کنید، در مصــراع نخســت »خراب« ایهام معنــی دارد. 13691
خراب: الف( َمســت، ب( ویرانه و نیز در مصراع دوم عهد: الــف( عهد و پیمان، ب( روزگار.

من پیمان قدیم را استوار می کنم. / من بنای عهد و پیمانمان را محکم می کنم
در ســایر بیت ها ایهام به کار نرفته اســت در بیت »4«، »بو« تنها به معنی »رایحه« است نه 

هوس و آرزو.

 1( نگه دارش: الف( او را حفظ کن، ب( مانع او بشو. / قلب: الف( عضو 13701
بدن، ب( مرکز سپاه / 2( چشِم چپ: الف( لوچ و دوبین، ب( سمت چپ / راست: الف( 

درست، ب( سمت راست
من چشم دوبین و بیمار خودم را از حدقه درمی آورم اگر بخواهد جز به درستی تو را مشاهده 

نکند. / من چشم سمت چپ خودم را درخواهم آورد که تنها از سمت راست تو را ببینم.
 3( مجنون: الف( دیوانه، ب( قیس )عاشِق لیلی( / نظربازی: الف( نظربازی کردن، ب( یک فرد نظرباز /
4( واژة »بو« در مصراع اول تنها به معنی»رایحه« است نه آرزو، در مصراع دوم فعل امر از بوییدن.

 1( واژة زال: الــف( اســتعاره از ســپهر یــا دنیا، ب( پیــر و فرتوت / 13711
دستان: الف( مکر، فریب، ب( پدر رستم با توجه به تلمیح موجود در بیت 

2( شاهدان: الف( گواهان، شهادت دهندگان، ب( زیبارویان

3( بو: الف( رایحه، ب( آرزو و هوس

٢ 2( به قدر تشــنگی شــیرین بود آب: شــیرین تنها بــه معنی گوارا 13721
اســت و معنی دیگری ندارد. در حالی که در ســایر بیت ها هم اســم اســت و هم صفت.

٣ قلب: الف( سکة تقلبی، ب( عضو بدن13731
٢ ایهام سایر گزینه ها:13741

1( مدام: الف( پیوسته، ب( شراب / 3( یاِر دلدار: الف( دلبر، معشوق، ب( یار نترس و شجاع 
/ 4( الله: الف( گل الله، ب( چراغ

شناخت واژه های ایهام دار برای تشخیص این آرایة مهم بسیار ضروری است، واژه هایی مانند:
پروانه: حشره، اجازه/ قلب: مرکز سپاه، عضو بدن / رود: رودخانه، نوعی ساز، فرزند/ نگران: 
در حال نگریستن، مضطرب / آهو: غزال، عیب / عود: چوب خوشبو، نوعی ساز / چنگ: عضو 
بدن، نوعی ساز / باز: پرنده، دوباره، ≠ بسته / قانون: نام کتاب بوعلی سینا، قواعد / شفا: نام 

کتاب بوعلی سینا، درمان / آهنگ: قصد، موسیقی / پرده: حجاب، موسیقی

13751 ٢
 در بیت »4« ایهام تناسب وجود دارد.13761

4( »روی« به معنی »چهره« اســت، ولی با در نظر گرفتن تناســب آن با »مس« و »زر« نوعی 
فلز در ذهن تداعی می شود؛ ولی مقصود گوینده نیست. روی سرخ تو: چهرة سرخ و سالم تو ...

1( »دور از تو«: الف( در دوری از تو، ب( از تو به دور باد جملة دعایی رایج.(
2( شمس: الف( خورشید، ب( شمس تبریزی مراد موالنا و تخلص او در این بیت است.

3( فرصت در مصراع دوم: الف( زمان، ب( فرصت شیرازی سرایندة شعر که تخلص او است. 
بســیاری از تخلص ها مانند شهریار، حافظ، سایه )تخلّص هوشــنگ ابتهاج(، رهی، مخفی 

)تخلص زیب النسا( دارای ایهام هستند.

 واژة شیرین به دو معنی الف( صفت برای عشق، ب( نام معشوق به کار 13771
رفته و موجب زیبایی بیت شــده است. این بیت مناظرة بین خسرو و فرهاد است. در سایر 

بیت ها »ایهام تناسب« به کار رفته است.
1( واژة )گوشــه: ُکنج( در مصراع دوم به ســبب تناسب با ابزار موســیقی )چنگ و رباب( 

اصطالح موسیقی نیز تداعی می شود.
2( »رنگ: تمایل« ولی به سبب واژة )سیاه( در مصراع دوم رنگ هم تداعی می شود.

3( ماه: اســتعاره از معشوق است ولی به سبب تناسب با )هفته( و )سال( سی روز در ذهن 
تداعی می شود.

١ واژة »دوران« در مصراع دوم به معنی »عهد و زمانه« است، ولی با توجه 13781
به واژه های ساقی، ِمی و بزم معنی »به گردش درآوردن جام« نیز در ذهن تداعی می شود. 

بررسی سایر بیت ها: 
2( دور از تو: الف( در دوری از تو، ب( جملة دعایی: از جانت به دور باشــد. / 3( گلستان: الف( 
 باغ، ب( کتاب گلستان سعدی. این بیت در مقدمة چگونگی تالیف کتاب گلستان آمده است. /

4( سرگرم باش: الف( مشغول باش، ب( داغ شدن سر در اثر خوردن شراب

٣ »دستان« در مصراع دوم: الف( دست ها، ب( حیله و مکر13791
در بیت »2« چین در مصراع اول چین و شــکن است و در مصراع دوم کشور چین و جناس 

تام دارد.

 چــپ ایهــام دارد: الــف( ســمت چــپ، ب( لــوچ و دوبیــن / 13801
راست نیز ایهام دارد: الف( سمت راست، ب( حقیقت و درستی

در ایهام تناسب تنها یک معنی جایز است، معنی دوم به سبب مراعات نظیر در ذهن تداعی 
می شود؛ مانند موارد زیر:

1( شــیرین: مزة شیرینی، و خانم شــیرین تنها در ذهن تداعی می شود به سبب تناسب با 
»شکر« که نام معشوقه خسروپرویز بود.

2( مدام: پیوسته، معنی دوم آن که شراب است به سبب تناسب با »مست« در ذهن تداعی می شود. 
3( عود: نوعی ساز، معنی دوم آن که نوعی چوب خوشبو است، به دلیل تناسب با »سوختن« 

در ذهن تداعی می شود.
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