
به نام خدا

 :منیره ساالری

درس پنجم . با کارگاه درس پنجم فنون دوازدهم در خدمت بزرگواران هستم یگرام دیدرود خدمت همکاران و اسات با

برخورد کردند که عالمت  یاتیدانش آموزان بارها و بارها به اب ازدهمیدر  سال دهم و . است یزبان اراتیمختص اخت

هم موکول کرده و از ما آن را به سال دوازد یشک و شبهه به وجود آمده و همه  شانینبوده و برا کسانیهجاها با هم 

.میکرده ا ادی یشاعر اریآن با اخت

دانش آموزان  یبرا اراتیاخت نیا یدرس آن است که چگونه و با چه روش نیا سیمهم در تدر ی مسئله

. 1: دست است نیاز ا پرسندیکه اکثر دانش آموزان م یداده شود تا ملکه ذهنشان شود ؟ سواالت حیتوض

 میمتقابل متفاوت است از کجا بفه یاگر عالمت دو هجا. 2که همزه حذف شود؟  میده صیچه موقع تشخ

 یتمنا م یاز همکاران گرام..... دست سواالت  نیبلند را کوتاه؟ و از ا یهجا ایبلند کرد  دیکوتاه را با یهجا

 .ندیدرس را بفرما نیدر ا  زهیانگ جادیا یکنم روش و راهکار خود  و چگونگ

:بانو زهرا رئیسی

 دایرا پ اراتیاخت تونندیدانش آموزان با اوزان آشنا باشند و رکن ها را درست جدا کنند راحت تر م یوقت کنمیم فکر

 کنند و بفهمند

: یافضلبانو  

بدون  ای ادیبا حذف همزه جور درم تیکه وزن ب. تیموارد چند بار خوانش ب نیا صیراهکار تشخ ینبهتر درودتان

 نیدر/ نیدرا مثالحرف همزه 

:منیره ساالری 

 .برند یم یپ تیدر ب اریدهند به وجود اخت صیو رکن ها اگر بتوانند خوب تشخ ییهجا های نشانه تناحس

 :یکنف مایس بانو

راه  نیبهتر. دهد  صیوزن را تشخ دیوزن است ابتدا دانش اموز با صیوابسته به تشخ یشاعر اراتیاخت صیتشخ سالم

  وهیش نیبهتر یزبان اریاخت یبرا شود یبه کار گرفته م صیتشخ یانگشت برا چهار.است یانگشت  ایو   یسماع

 .است یانگشت



 :منیره ساالری

 راه خوانش و خوانش و خوانش است نیو موثرتر نیبهتر. یبانو افضل احسنت

:بانو زهرا رئیسی

 کامل ملکه ذهنشان شده باشه دیبا ازدهمیدروس  پس

 :بانو افضلی

 سواو  یسو ماا بوو جو همشه بلند مانند در حالت اضاف کوتاه امابلند است  شهیهم ییبدانند و در کلمات تک هجا ای

 شهیکوتاه تلفظ م

 :منیره ساالری

 شودیحل م شانیموارد برا نیاحسنت البته بعد از درس پنجم ا

 :بانو حسینی

 کرده رییتغ ییهجا یبه نشانه ها ییهجا یدوستان امسال نام خوشه ها البته

 :منیره ساالری

 تیدر ب اریتوان به وجود اخت یاست که با آن م تیو خوانش خوب و درست ب یروش همان روش سماع نیبهتر پس

 برد یپ

وجود  تیب کیدر تطابق دو مصرع  یمشکل چیکوتاه و بلند اصوال ه یهجاها یتساو تیوزن به سبب رعا نییتع در

کند  یم دایمتقابل کامال نمود پ یعالمت دو هجا یکسانیدر عدم   یبا هجاکردن دو مصرع   اختالفات یندارد اما گاه

 یتا وزن میکن جادیوزن کلمات ا ایدر تلفظ  یراتییغت میریناگز نیشود بنابرا یکه موجب اختالف وزن دو مصرع م

 مینامیم یوزن اراتیدر وزن را اخت راتییو تغ یزبان اراتیدر تلفظ را اخت راتغیت.دیمناسب و هماهنگ بدست آ

 :بانو افضلی

 بود که با احتساب همزه بود 49هم در سوال کنکور  «زیبهجت انگ» ی کلمهاتفاقا  درود

 :منیره ساالری

 �👌👌�است که خوانش دانش اموز درست باشد نیبانو مهم ا قایدق



 یانیم یبر شمارش همزه  دیشمارش واج با تاک ی طهیدر ح  زیبهجت انگ یدرود بر شما احتراما  واژه : نو مقصودلوبا

 شتریهمزه اش محذوف است ب عیدر عروض و تقط یولپرسش قرار گرفته بود  مورد

 شودیوبا خوانش بهتر م  تیدر ب اریاخت اماوزن کامال درسته  یبرا یسالم ودرودتان استاد گرام: بانو افضلی

خوانش با حذف همزه است و  شترینه که ب ای شهیهمزه حذف م کنهیممشخص  قایمقابل دق یبله  هجا: بانو مقصودلو

 شکل روانتر نیبه ا

 : بانو سیما کنفی

 گاه شد    یروزها ب.  غم ما  در

 .میتوجه به وزن و خوانش ممکنه رکن اول رو مفتعلن بخون بدون

 و عرض ادب سالم: جناب روستایی

 یریادگیجهت  یکه دانش اموزان با انها سر و کار دارند راهکار خوب یکنم بهتر که کلمات روزمره ا یفکر م من

مورد عالقه  میت یوزن واژه  میاست بخواه اقرمزی یاب میکه طرفدار ت یوزن ها باشد به عنوان از دانش اموز نیاغاز

 مییذهن نما یکلمات وزن ها را ملکه  نگونهیو با ا دیاش را بگو

 .اراتیاخت سیاست در شناخت وزن اما نه در تدر یار خوباستاد راهک درود: منیره ساالری

 :یکنف مایسبانو 

در  سیتدر نیح  یفارس یوزن اشعارِدرسها یو بررس عی، تقط یزبان اراتیاخت یِده ادی ی وهیش نیگمانم بهتر به

 .قلمروها است

 :ییروستاجناب 

دهند و  یم صیوزن ها را تشخ یتاحد یکردند به صورت سماع دایپ یکه با کلمات و وزن واژه ها خوب سازگار یوقت

 .کنند دایرا پ اراتیتوانند اخت یافتند و راحت تر م ینم یجد یلیبه دردسر خ

 یزبان اری؛ اخت1یشاعر اراتیاخت: منیره ساالری



. شودیمصرعها حاصل م یهجاها ینظم از تساو نیو منظم است که ا قیدق ینظم یدارا یاشعارفارس وزن

که شاعر مجاز است  ستندینظم ن یچند هجا دارا ای کی تیب کی یهجاها  عیاما گاه در نگاه اول در تقط

 .وزن برهد یتنگنا زوزن وارد آورد تا ا ی رهیدر زنج ایدر ساختمان کلمه  یراتییبر طبق قواعد عروض تغ

کارگاه به  نیشود که در ا یم میتقس یوزن اراتیو اخت یزبان اراتیاخت یبه دو دسته  یشاعر اراتیاخت

 سازد یشاعر فراهم م یرا در تلفظ برا یالتیتنها تسه یزبان اراتیاخت. شود یپرداخته م یزبان اراتیاخت

 اراتیاز اخت ایشمس دکتر. در وزن شود یرییکه موجب تغ تا به ضرورت وزن از آن استفاده کند بدون آن

 یاز توال ینیطرح مع) وزن یکه به مقتضا داند یم یراتییغو آن را ت کند یم ادی "ضرورات"به عنوان  یزبان

ما  عیکه تقط شود یعدم توجه به ضرورات باعث م. شود یم جادیا( مصوتها ای)هجاها تیدر کم( هجاها

 (53:هیعروض و قاف سا،یشم)میابیدست ن یدرست نباشد و به وزن اصل

 :شوندیم میبه دو دسته تقس یزبان اراتیاخت

 همزه امکان حذف. الف

دارد آن است که  یکاربرد فراوان زیروزمره ن یبلکه در گفتارها ستیکه مختص شعر ن ییرخداد آوا نیا

که همزه کجا حذف شود و کجا  نیا. کند یشاعر به ضرورت وزن گاه همزه را حذف و گاه آن را حذف نم

را ثبت  حیدستگاه فتوگراف تلفظ صح کیمثل  دیندارد و عروضدان با یثابت یقاعده  شود یحذف نم

حذف  توان یرا م د،همزهیایب یآغاز هجا، حرف صامت یاگر قبل از همزه  یدر زبان فارس( 53:همان.)کند

 "سرت ز آسمان بگذرد در شکوه// چو کوه یدر دامن آر یاگر پا "تیمانند ب. کرد

سوم مصرع دوم زاسمان  یر هجاو د شود یخوانده م یمصرع اول حذف همزه صورت گرفته و دامنار در

 .شودیخوانده م

 "میدر مسجد نبسته است به رو یچه غم کس// دیمغانم به چهره نگشا ریکنون که پ "تیدر ب ای

 یذکر شده شاعر برا یدر مثالها.شود یخوانده م "نبستست"به صورت  "نبسته است"در مصرع دوم  که

 .است حذف همزه استفاده کرده اریناهمسان از اخت یهمسان کردن هجاها

 :یکنف مایس بانو

 سخن ینوع/    هر ندیگو/  جان از بدن /  رفتن  در

 ....به کار رفته یزبان اریچهارم اخت یرکن اول ، هجا در



 رکن دوم حذف همزه در

 :منیره ساالری

 .ند را کوتاه کندمصوت بل ایمصوت کوتاه را بلند  تواند یگاه شاعر به ضرورت م: مصوتها تیکم رییتغ. ب

 :کرد ستیل توان یم ریمصوتها را به صورت ز نیانواع ا: کوتاه یبلند تلفظ کردن مصوتها. 1

 مانند: اضافه یکسره : الف

 "کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها// لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیشب تار "

 "در واقع شاعر به ضرورت وزن. بلند تلفظ شود دیو حال با میکلمه شب، ب انیپا یکسره  تیب نیدر ا که

در نظر گرفته  "ما سبکباران ساحلها یکجا دانند حال// لیها نیچن یموج وگرداب یمیو ب کیتار یشب

 .وزن برهد یاست تا از تنگنا

 "چارقت دوزم کنم شانه سرت// تا شوم من چاکرت ییتو کجا": تیمانند ب: کلمه انیمصوت کوتاه پا: ب

کوتاه باشد اما به ضرورت وزن در مصرع متناظر خود در  دیاول ت با مصوت کوتاه ضمه با یجاکه در ه

 . بلند تلفظ شود دیبا "چا"مقابل 

 :مانند: واو عطف: ج

 "محملها دیکه بربند دارد یم ادیجرس فر// چون هردم شیمرا در منزل جانان چه امن و ع "

 .به صورت امنُد خوانده شود دیمصرع اول امن و با در

 داینه سبو پ"تیافتد مانند ب ینه اتفاق م یکم و نادر است و تنها در کلمه  اریمصوت کوتاه فتحه که بس. د

بلند تلفظ  دیکوتاه نَ با یاول هجا یکه در هجا"و اهلل اعلم بالصواب نیخوش بب// حالت نه آب نیدر ا

 .شود

 : بانو افضلی

،ب،دن «نز »جا،مانند 

 :بانو سیما کنفی

 .میحذف همزه ندار به ضرورت وزن یحذف همزه هست ول طیشرا ...فرزانگان نییگشت آ نهاندر مصرع 



 : منیره ساالری

 کندیعدم حذف همزه استفاده م ایامکان حذف  یزبان رهیشاعر از ذخ. بله بانو

: بانو افضلی

دارد به ضرورت وزن  اریاخت شاعرباشد  یبلند یدر مقابلشان هجا هرگاهن مفتوح /کسره/ضمه کوتاه یمصوت ها کال

 .تلفظ کند تا بلند محسوب شوند دهیها را کش نیا

: منیره ساالری

است اگر دوستان ارجمند  ابتریشده است مصوت َ از همه کم ستیکه در بلند شدن مصوت کوتاه ل یموارد نیب در

 ندیدرخاطر دارند بفرما یتیب

 .د نمودخواهن انینمودند ب دایانشاهلل همکاران پ دییادامه بفرما شما زیعز ینادره خانم ساالر یلیخ: بانو افضلی

: منیره ساالری

« و»اول آن که مصوت بلند : کند یرا کامل م سیبه دو تبصره اشاره کرد که روند تدر دیدرس پنجم با یادامه  در

مانند مو،  ییکلمات تک هجا گریتواند کوتاه شود و در د یسو به شرط آن که در حالت اضاف باشد م یتنها در کلمه 

 شوندیپ ایبا پسوند  یا اکلمهیساده  یکلمه ا انیدر م یتبصره دوم آن که اگر مصوت بلند . شود یکوتاه نم... جو و 

.... و انهیعام ا،یب از،یچون پ یکلمات. کوتاه است شهیمتصل باشد هم ریضم ای

به  ایو ب هیکه س "نمیدرد برچ انهزار مارتیکز چشم ب ایب//  نمیهزاران رخنه در د یکرد هیبه مژگان س "تیمانند ب

 .ر نظر گرفته شود دیبا ایو ب  هیصورت س 

 :یافضلبانو 

 ز؟یعز یدرسته بانو ساالر صامته، ستی،مصوت ن ونی،روحان ایبکلمات  نیدرا ی حرف�👌👌� یعال اریبس

 دقیقا همانگونه است که شما فرمودید بانو افضلی: منیره ساالری

 :یفردوس یسوازشاهنامه  یبرا مثال: منیر ه ساالری

 شدند رونیضحاک ب رنگیزن// شدند  دونیلشکر آفر یسو

 :یافضلبانو  

 شودیتلفظ م سوکوتاه



 :منیره ساالری

 شودیکوتاه نم چکاهیافتد و ه یاتفاق نم نیا ییکلمات تک هجا گریدر د شودیسو در حالت اضافه کوتاه م بله

 : بانو افضلی

 رو، جو، بو: مانند

: منیره ساالری

 مصرع دوم کوتاه است «ز» در تقابل  در بیت ذکر شده سو

 " تیجان در ب دوستان: منیره ساالری

 د؟ینیبیم یزبان اریچه اخت"دماوند یا یتیگنبد گ یا// در بند  یپا دیسپ وید یا

 : بانو افضلی

  مفاعلن فعولن مفعولوزن بیت 

:منیره ساالری

 ؟یزبان اریاخت. دیوزن رو درست فرمود احسنت

 :بانو افضلی

 دماوند یی یت:  یهمز وحذف شهیخونده م ت یت

: بانو مقصودلو

 دماوند  یا یتیحذف همزه  گنبد گ امکان

احسنت بر بانو افضلی و بانو مقصودلو: منیره ساالری

 و حذف همزه یکوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ت یزبان اریاخت

 :استاد یس کرد

 سالم

 بلند یهجا=  دهیکش یهجا: مصراع انیدر پا یوزن اریاخت



 "ی "کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند : یزبان اریاخت

 یی/  یت/ یگ

 یی/ تِ/ یگ

:منیره ساالری

 یزبان اریدو اخت یجالب برا یتیب

 :استاد یس کرد

 هم حذف همزه بکار رفته "یی " در

 :5های درس  ارزیابیپاسخ خود

 مصوت بلند ی در چه صورت همیشه کوتاه و مصوت بلند و در چه صورت همیشه بلند است؟.1

باشد همیشه کوتاه  ونیروحان،ایب مانندمتصل  ریضم ای پسوند ای پشوند با کلمات ساده انیم دراگر "ی"بلند  مصوت 

 یون تقطیع شود/ ن/ حا/ یا و رو/تلفظ میشود و باید به صورت ب

کوتاه در میان کلمات تک هجایی مانند مو، بو همیشه بلند است اما تنها سو در حالت اضافه ممکن است  "و"مصوت 

 .شود

 مطابقت دارد؟ یشاعر اراتیشده است، با کدام اخت عیدو هالل تقط نیکه ب یبه صورت ر،یز یمثالها عیقطت .2

در هجای : ساقی ما// کوتاه تلفظ کردن مصوت بلندتغییر کمیت مصوتها، . این اختیار در هجای دوم رخ داده: جادویی 

در هجای دوم تغییر کمیت مصوتها، کوتاه : آهوی دشت// مصوتها، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند تیکم رییتغدوم 

سوی // در هجای سوم تغییر کمیت مصوتها، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه: درخت دوستی// تلفظ کردن مصوت بلند

ای پایانی تغییر کمیت مصوتها، در هج: بهانه// در هجای اول تغییر کمیت مصوتها، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه: من

شب و // مصوتها، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه تیکم رییتغدر هجای اول : تو گفتی// بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 مصوتها، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه تیکم رییتغدر هجای دوم : روز

شاعر  دیکن نییتع هست،ی و اگر اختالف دیکن سهیرا مقا تیدو مصراع ب یهجاها ر،یز اتیاب ییهجا عیپس از تقط .۳

 بهره برده است؟ یزبان اریاز کدام اخت

 سازی است بشتاب که جای چاره این نه جای بازی است              ای پسر : گفت( الف 



 گف    تی     پ    س    رین   ن   جا    ی     با     زیست

 سا    زیست  ا    ی   چا    ر    بش    تا      ب     ک    ج

         U      U         U       U           

 در هجای دوم و و پنجم مصرع اول امکان حذف همزه

 مفعول مفاعلن فعولن:وزن

 دندیدام تن یبـس دانـه فشـاندند و بسـ ی       کــه در رهگــذر آدم خاکــ ــادیفر( ب

 گ    ذ      ر       آ     د    م     خا      کیفر       یا     د     ک    در    ره    

 بس   دا       ن     ف    شان   دن   د    ب   سی    دا    م     ت      نی     دند

          U     U               U    U           U     U           

 در هجای نهم مصرع اول بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن ای)مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن: وزن

 مـا عدم ماسـت یکـه آسـودگ ـمیموج        ــمیریکــه آرام نگ ــمیمــا زنــده بــه آن( پ 

 آ      نی      م        ک       آ      را       م       ن       گی      ریمما      زن      د    ب       

 جی    م     ک      آ       سو     د        گی     ی     ما       ع      د         م      ماست      مو

           U     U                U         U                U       U              

درهجای هشتم مصرع دوم کوتاه تلفظ کردن مصوت بلندو در هجاهای نهم و سیزده مصرع دوم بلند تلفظ کردن 

 مصوت کوتاه 

(یا مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن:   وزن

 اسـت یو رهبـر عل یخـدا هـاد ـنیدر ره د        است یو سرور عل دیّاهل جهان س ةبر هم (ت

 لیست    ل      ج      هان       سی      ی      د      سر      ور      ع           هـبر     ه     م      ا

ی      ره       بر     ع        لیست       یدی     ن       خ       دا         ها       د      در    ر    ه

  U     U              U      U                       U     U                  U         



در هجای نهم مصرع دوم کوتاه تلفظ کردن مصوت . پنجم مصرع اول و دوم بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در هجای

 .بلند

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: وزن

 یها گل باغ آشنایچه کنم که هست این           ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی( ث

 ز      د      دی      د      خون      ف      شا      نم      ز      غ       مت      ش      ب      ج        دا       یی

چ      ک     نم    ک      هس      ت      این     ها     گ      ل       با        غ        آ       ش       نا       یی

U      U             U                U               U      U              U              U             

 در هجای سیزده مصرع اول بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن: وزن

 خــاک بســیار کــسگذشــتیم بــر             کنــان در هــوا و هــوس  جتفرّ( ج

 ت     فر      رج      ک     نان        در       ه      وا        و      ه       وس

 گ     ذش    تی       م      بر       خا      ک     بس     یا       ر        کس

U                  U                   U                   U       

 ن مصوت کوتاهددر هجای نهم مصرع اول بلند تلفظ کر

 فعولن فعولن فعولن فعل: وزن

 ای ز فرصت بیخبر در هر چه هستی، زود باش                      من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش( چ

 فک      ر      سو      د     باش     من      ن      می       گو        یم       ز      یان       کن        یا       ب  

ای      ز        فر       صت       بی      خ      بر        در         هر       چ        هس     تی    زو       د     باش
    U                               U                            U                          U     

 بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در هجای دوازده مصرع اول

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: وزن

 دندیزبــان کشــ یگــر در چاره               دنــدیورا چــو د یچارگــیب( ح  

بی     چا      ر      گی       ی      و       را        چ     دی        دند 



 در      چا      ر      گ      ری        ز     بان     ک     شی       دند

          U       U               U            U             

 (گی باید گ شود)کردن مصوت بلنددر هجای چهارم مصرع اول کوتاه تلفظ 

 مفعول مفاعلن فعولن: وزن

 چـه سـازم به خـاری که در دل نشـیند؟         خلَـد گـر بـه پـا خـاری، آسـان برآیـد ) خ

 سان       ب      را        ید      یا       یر    خ     لد      گر      ب     پا      خا    

 ب   خا        ری     ک      در      دل       ن       شی     ندچ    سا        زم     

U                U                    U                   U               

 .در هحای یازدهم امکان حذف همزه. در هجای در هجای هفتم مصرع اول کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

 فعولنفعولن فعولن فعولن : وزن

 بــه تدبیــر رفتــن نپرداختــی                       ســاختی همــه بــرگ بــودن همی( د

 ه      م      بر      گ     بو      دن       ه       می       سا      خ      تی  

 ب    تد   بی       ر       رف     تن      ن       پر         دا       خ       تی

U             U                   U                      U       

 در هجای دوم مصرع اول بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 فعولن فعولن فعولن فعل: وزن

 چــون کعبــه نهــاد حلقــه در گــوش           آمــد ســوی کعبــه ســینه پرجــوش (ذ

 کع     ب      سی      ن       پر       جوش     آ       مد      سو      ی

 چن    کع       ب     ن      ها      د       حل     ق     در         گوش

            U       U           U             U               

 در هجای سوم مصرع اول کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند سو

 فعولن مفعول مفاعلن: وزن



 یکبارگــینــدادم بــدو ســر بــه           یچارگــیچاره گشتم ز ب یسو( ر

 سو      ی      چا       ر       گش       تم        ز         بی        چا        ر      گی

 گی     ن        دا     دم       ب       دو        سر        ب       یک       با          ر  

U                   U                         U                       U       

 در هجای اول مصرع اول کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند سو

 فعولن فعولن فعولن فعل: وزن

 را یسـر رهیبـرون کـن ز سـر بـاد و خ            را  یلوفــرینکوهــش مکــن چــرخ ن( ز 

 ن       کو       هش       م      کن       چر        خ       نی        لو       ف       ری       را

 ب      رون      کن         ز      سر        با        د        خی        ر        س      ری       را

U                        U                    U                        U            

 در هجای نهم مصرع دوم بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

 فعولن فعولن فعولن فعولن: وزن

 .دیینما یبررس یشعر اخوان ثالث را از نظر سطح ادب. 9

 مفاعیلن بحر هزج: وزن نو نیمایی: قالب شعر 

 مسافر به رهنوردان هیتشب         ند،یها گو که در افسانه یسان رهنوردان به

 مراعات نظیر: کوله بار و زادره                     کوله ِ بار زاد ره بر دوش گرفته

 در مشت زرانیچوبدست خ فشرده

 تضاد: پرگوی و خاموش                               و گه خاموش یپرگو یگه

   خلوت افسانه به ماه یفضا هیتشب.       ندیپویراه م شان یخلوت افسانگ یآن مهگون فضا در

 آغاز میکنیهم راه خود را م ما

 داستیره پ سه



 به سنگ اندر کیبر سر هر  نوشته

 گریبر آن د یخوانیکش نم یثیحد

 مراعات نظیر: راه نوش و راحت و شادی                یراه نوش و راحت و شاد: نینخست

 مراعات نظیر: شهر و باغ و آبادی       یننگ آغشته؛ اما رو به شهر و باغ و آباد به

 تضاد: نام و ننگ// واژه آرایی: نیمش                  نام مشیننگ، ن مشیراه ن: گرید دو

از  هیکنا یدم برکش. یکردن و نافرمان امیاز ق هیکنا یسر برکن        آرام ،یغوغا و گر دم در کش ،یسر بر کن اگر

 خاموش ماندن و سکوت

 فرجامیب برگشت یراه ب: گرید سه

 بودن نیاز غمگ هیکنا: یتنگ دل                      بس دلم تنگ است نجایا من

 مراعات نظیر: ساز و آهنگ             بدآهنگ است نم،یبیکه م یهر ساز و

 میره توشه بردار ایب

 پارادوکس: برگشت یراه ب                             میبگذار برگشت یدر راه ب قدم
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