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حسین اقسمی پیربلوطی: تهیه کننده

درس هشتم

(2)اختیارات شاعری 

وزنی



: اختیارات زبانی
ویژگی ها و امکاناتی در تلفّظ برای شاعر فراهم می کند تا به ضرورت وزن از آن استفاده کند؛ بدون آنکه سبب 

.شود« وزن»تغییر در 

:اختیارات وزنی
البته این تغییرات به گوش فارسی زبانان عیب به حساب  . را به شاعر می دهد« وزن»امکان تغییراتی کوچک در 

.نمی آید
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«  وزنی»اختیارت 
چهار نوع هستند

(و نیم مصراع در وزن های دولَختی)بلند بودن هجای پایان مصراع -1

«فعالتن»به جای « فاعالتن»آوردن -2

(در بخش پایانی و میان مصراع)ابدال -3

قلب-4



بلند بودن هجای  -1
پایان مصراع

همیشه هجای بلند شمرده می شوند و با عالمت      ( خواه کوتاه، خواه کشیده باشد)هجاهای پایان مصراع ها 
.نشان داده می شوند« __» 
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چون مغ هندو به نماز آمده/ الله به آتشگه راز آمده 

شمرده می شود« بلند»پایان مصراع که کوتاهمثال برای هجای 

د  مَ زاراه  گَتَشآب  ل  ال

د  مَ زامانَ ب  دوه نغ  مُ ُچن

__UU____UU____U
U
__

(مفتعل)فاعلن مفتعلنمفتعلن



بیشتر آید سخنش ناصواب/ هر که تأّمل نکند در جواب 

تلفظ می شود« بلند»پایان مصراع که کشیدۀمثال برای هجای 

وابجَ َدرنَدکُ نَ ُملاَمتَ ک  هَر

وابصَ نانَشخَ سُ یَدراتَ شبی

__UU____UU____U
U__
__

(مفتعل)فاعلن مفتعلنمفتعلن
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گر نکند التفات یا نکند احترام/ بار غمت می کشم وز همه عالم خوشم 

مثال برای هجای کشیدۀ پایان نیم مصراع در وزن همسان دولَختی 

شَمخُلَمعامِهَوَزشَمکِمیمَتغَرِبا

__UU____U____UU____U__

رامتِاِحنَدکُنَیافاتتِاِلنَدکُنَگَر

__UU____U
U__
____UU____U

U__
__

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن



به سر ز یاقوت سرخ شقایق افسر گرفت/ جهان فرتوت باز جوانی از سر گرفت 

مثالی دیگر

رِفتگِسَراَزنیواجَبازتتوفَرنِهاجَ

U__U____U
U__
__U__

__
U____U

U__
__

رِفتگِسَرقَفیِقاشَسُرختِقویازِسَربِ

U__U____U
U__
__U__U____U

U__
__

فاعلنمفاعلنفاعلنمفاعلن
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نکته

 حساب «بلند»در پایان مصراع فرقی میان هجای کشیده، کوتاه و بلند نیست و همه

هجای پایان نیم مصراع ها نیز همین حکم( دوری)در وزن های دو لختی . می شوند

.  را دارند



آوردن فاعالتن -2

به جای فعالتن

می تواند فاعالتن بیاورد، امّا عکس آن درست ( پایه اول)شاعر در سرودن شعر به جای وزن فعالتن در رکن 
.(یعنی اگر وزنی با فاعالتن شروع شود شاعر نمی تواند به جای آن فعالتن بیاورد. )نیست
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عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی/ من ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی 

مثال

ییفاوَرُمِهبیتُکِوَلزَومَتَنِسدانَمَن

__U____UU____UU____UU____

ییپانَءـُـدیبَنبِکِبِهزاننَتَبَسنادعَهـ

__U____UU____UU____UU____

فعالتنفعالتنفعالتنفاعالتن



دل سودا زده از غّصه دو نیم افتادست/ تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست 

 اول مصراع اول( پایه)آوردن فاعالتن به جای فعالتن در رکن

مثالی دیگر

دَستتامُفسیـنَتِدَسدَرتُفِزُلرِسَتا

__UU
__

__UU____UU______U__
__

دَستتامُفنیدُصِغُصاَزدِزَداسُولِدِ

UU____UU____UU______U__
__

فع لنفعالتنفعالتنفعالتن

https://drdars.ir/


این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی / گفته باشد مگرت مُلهم غیب احوالم -1

نیّت خیر مگردان که مبارک فالیست/ مژده دادند که بر ما گذری خواهد کرد -2

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست/ سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بالست -3

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان/ تا سلسلۀ ایوان بگسست مداین را -4

تمرین
زبانی و )بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید، وزن هر بیت را مشخص کنید و اختیارات شاعری

.هر بیت را بنویسید( وزنی



(1)

اول هر دو مصراع( پایه)آوردن فاعالتن به جای فعالتن در رکن : اختیار وزنی-

(2)مصراع اول                                     12حذف همزه در هجای : اختیار زبانی-

کوتاه به بلند تغییر کمیت مصوت: اختیار زبانی-/ اول هر دومصرع، بلند بودن هجای کشیدۀ پایان هر دو مصرع ( پایه)آوردن فاعالتن به جای فعالتن در رکن : اختیار وزنی--
در هجای سوم مصرع دوم

لَموابَحغِیمِهِمُلرَتگَمَشَدباتِگُف

نیماظُلبِشَچُدَمفیسِزِروشُدکِاین

__U____UU____UU________

فع لنفعالتنفعالتنفاعالتن

کَردهیخاریذَگُمابَرکِددَندادِمُژ

__U____UU____UU______
U__
__

لیستفارَکبامُکِدانگَرمَرخیـتِیَنی

__U
U
__

__UU____UU______
U__
__

فع لنفعالتنفعالتنفاعالتن

https://drdars.ir/


(3)

(یِ)صرع اول تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند در هجای چهارم م: اختیار زبانی( / در هر دو مصراع)بلند بودن هجای کشیدۀ پایان نیم مصراع و پایان مصراع : اختیارات وزنی

تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند در هجای پنجم مصرع اول: اختیار زبانی/ بلند بودن هجای کوتاه پایان نیم مصراع در مصرع دوم : اختیار وزنی

الستبَمِدایِقِحَلدوستیِمویِلِسِسِل

راستجَمازینغَرِفانیستقِحَلریندَکِهَر

__UU____UU__
__

__UU____UU__
__

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

رایِندامَتسَسـبُگواناِییِلِسِسِلتا

____UUU
__

________UU______

چانپیشُدلِسِسِلچُنلِدِجشُدلِسِسِلدَر

____UU____U
__

____UU______

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول
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ابدال-3

 به جای دو هجای کوتاه ( __) آوردن یک هجای بلند(UU )است، که بر دو گونه است:

 شاعر به شاعر می تواند در رکن آخر مصراع به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک هجای بلند بیاورد یعنی: پایانی مصراعرکنابدال در
.بیاورد( فَع لُن)« ____» ، می تواند (فَعَلُن)« UU __»جای 

شاعر می تواند در میان مصراع به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک هجای بلند بیاورد: ابدال در میان مصراع.



شاعر در رکن پایانی مصراع دوم یک هجای بلند را معادل دو . هجاست10هجاست و تعداد هجاهای مصراع دوم 11تعداد هجاهای مصراع اول 
.هجای کوتاه رکن پایانی مصراع نخست آورده است

مثال
عشق را کیمیای جان بینی/ جان گدازی اگر به آتش عشق 

عشقشِتَآبِگَراَزی  داگُجان

__U____U__U__UU
U__
___

نیبیجانیِیامِکیراقعش

__U____U__U______

مفاعلنفاعالتن
فعلن

(فع لن)
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شاعر در رکن دوم مصراع اول یک هجای بلند را . هجاست15هجاست وتعداد هجاهای مصراع دوم 14تعداد هجاهای مصراع اول 
.معادل دو هجای کوتاه آورده است

سوی دلم به سر انگشت امتحان نگشود/ نماند تیری در ترکش قضا که فلک 

لَکفَکِضاقَشِکِتَردَرریتیدماننَ

U__U________UU
__

U__UU__

شودگُنَحانتَامتِگُشرَنسَبِلَمدِیِسو

__
U

U
__

U__UU____U__U__UUU__
__

مفاعلن
(مفعولن)

فعالتن
فعلنمفاعلن



:نکته
اختیار شاعری ابدال در دو هجای پیش از آخر، بسیار رایج است.

در ابدال برای نوشتن وزن، همیشه دو هجای کوتاه اصل هستند.
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قلب-4

به شاعر به ضرورت وزن می تواند یک هجای بلند و یک هجای کوتاه کنار هم را جابه جا کند یعنی
.استفاده کند یا برعکس« __U»می تواند از « __U»جای 

 کاربرد این اختیار شاعری کم است و فقط در پایۀ مفتعلن (__UU__ ) و مفاعلن(__U__U ) رخ
.  می دهد

لنعتمف

__UU__

لنعفام

U__U__



که بوی پیراهنی به پیر کنعان برد/ هر که رساند به من شعر تو چونان بود 
مثال

وَدبُنانچوتُرِشِعمَنبِنَدسارِکِهَر

__UU____U____UU____U__

رَدبَعانکَنرِپیبِنیهَراپییِبوکِ

U__U____U__U__U____U__

مفتعلن
(مفاعلن)

فاعلن
مفتعلن

(مفاعلن)
فاعلن
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او ز سکان کیست خود تا بردت به داوری/ بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد 

شُدچِهینِفاجَغِداگَریَنِقاخالِدِبَر

__UU____UU____UU__U__U__

ریوَدابِدَترَبَتا  خُدتـکیسنِکاسَزِاو

__UU__U__U____UU__U__U__

مفتعلن
مفتعلن

(مفاعلن)
مفاعلنمفتعلن



بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود ) این همه قول و غزل تعبیه در منقارش/ 1

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود ) هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود/ 2

دست کسی بر نرسد به شاخ هوّیّت تو ) تا رگ نخلیّت او ز بیخ و بن برنکنی/ 3

چند کوشی که به فرمان تو باشد ایّام ) نه تو باشی و نه ایّام چه خواهد بودن/ 4

به که ز بهر سخن بر نگشاید زبان ) گر نتواند که مرد سخن به پایان برد/ 5

تمرین

زبانی و )بیت های زیر را تقطیع هجایی کنید، وزن هر بیت را مشخص کنید و اختیارات شاعری

.هر بیت را بنویسید( وزنی

https://drdars.ir/


این همه قول و غزل تعبیه در منقارش/ بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود (1

بودنَنِوَرخَنسُتموخــالگُضِفِیلَزبُبُل

__U____UU____UU____UUU__
__

رَشقامِندَریِبِتَعزَلغَلُقومِهَاین

__UU
__

__UU____UU________

فعالتنفعالتنفاعالتن
فعلن

(فع لن)



هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود/ شرف مرد به جود است و کرامت به سجود ( 2

جودسُبِمَتراکِتُدَسجوبِدمَرفِرَشَ

UUU
__

__UU____UU____UUU__
__

جودوُزِبِهمَشدَعَرَددانَدُهَراینکِهَر

__U____UU____UU____UUU__
__

فعالتن
(فاعالتن)

فعلنفعالتنفعالتن
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تا رگ نخلیّت او ز بیخ و بن برنکنی/ دست کسی بر نرسد به شاخ هوّیّت تو ( 3

تُتِیَویهُوخِشابِسَدرِنَبَرسیکَتِدَس

__UU____UU__U__U____UUU
__

نیکَنَبَربُنخُبیزِاوتِیَلینَخگِرَتا

__UU____UU__U__U____UU__

مفتعلنمفتعلن
مفاعلن

(مفتعلن)
مفتعلن



نه تو باشی و نه ایّام چه خواهد بودن/ چند کوشی که به فرمان تو باشد ایّام ( 4

یاماَیشَدباتُنِمافَربِکِشیکودچَن

__U____UU____UU______U__
__

دَنبوهَدخاچِمیااَینَاُشیباتُنَ

UU____UU____UU________

(فاعالتن)
فعالتن

فع لنفعالتنفعالتن
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گر نتواند که مرد سخن به پایان برد/ به که ز بهر سخن بر نگشاید زبان ( 5

حسین اقسمی پیربلوطی:  تهیه کننده

بانزَیَدشاگُنَبَرخَنسُرِبَهــزِکِبِه

__UU__UU____UU____U__

رَدبَیانپابِخَنسُمَردکِنَدواتَنَگَر

__UU____U
U__
__

U__U____U__

فاعلنمفتعلن
مفتعلن

(مفاعلن)
فاعلن


