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تقابل سجع های متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله است که به هم آهنگی آنها می انجامد. موازنه:  

امید روی او همدم جان نمی شود  //  جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کنددل به   

 دل به امید روی او همدم جان نمی شود

 جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند

 توجّه: آرایۀ موازنه در نثر نیز به کار می رود.

بود. گاهو  تخت نهایتبود، در  چاهو  بند، بدایتدر   

ریزم قدمتدر  جان، گیری وفا راه//  ور   اندازم رهتدر  سر، داری جفا عزمگر   

شود بریان بهرامتو  تیغشود  //  ز  گریان خورشیدتو  گرزز   

فشاندی دشمنبود، بر  گل وفا//    شکستی عاشقبود، بر  پل جفا  

نباشد سپر جاناو را جز  جفای تیغنباشد  //   هدف دلاو را جز  بالی تیر  

است سروراست و  سروداست  //  پرواز به آنجا که  امیداست و  نشاطپرواز به آنجا که   

نیاست و  چنگ حرف، کشیتا  نفس//    میاست و  نقل عرض کنیتا  نظر  

یکی است مسجودو  ساجدندهمه  دنیایکی است  //   معبودو  عابدندهمه  عالم  

وصالتدر  جان دهم//  چرا ننهم؟   خیالتبر  دل نهمچرا ننهم؟   

؟درودی گوید نمی ساقی؟  //  چرا نمی خواهد سرودی مطربچرا   

درمان بی دردتو،  عشق درد//    آسیب پر راهتو،  وصل راه  

دارد  بندهرا  جانکه  آیتدارد  //  بدان  زندهرا  دلکه  حجّتبدان   

پناهتدر  خزیده شرع//  هم   رکابتدر  دویده عقلهم   

راهت طفل بزرگارچه  عقل//    پایت خاک رفیعارچه  چرخ  

ریزد شکرو  شهدهمی  یاقوتشکز دو  نگاریو قمر خیزد  //   شمس، همی رخسارشکز دو  بهاری  

تویی هجران وحشتو  انیستویی  //  هم  مرغان خدعۀو  صفیرهم   

هوشیارانندتو  خراب بادۀ لعل//    تاجدارانندتو  مست نرگس غالم  

هستیمکه  طریقبه هر  دولت داعی//    بودیمکه  مقامبه هر  نعمت شاکر  

کند نمی تن خدمتاو  کوی هوایبه  جان//    شود نمی جان همدمتو  روی امیدبه  دل  

که دید؟ طرّاریبه  پستت زلفکچون  هندوییکه دید؟  //   بیماریبه  مستت نرگسچون  جادویی  
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شود بریان بهرامتو  تیغشود  //  ز  گریان خورشیدتو  گرزز   

گدا درماندۀچه خواهد از من  گیتی//    ضعیف بیچارۀچه خواهد از من  گردون  

هوشیارانندتو  خراب بادۀ لعل//    تاجدارانندتو،  مست نرگس غالم  

: موازنه ای است که، همۀ سجع های آن متوازی باشند.ترصیع  

 ای منوّر به تو نجوم جمال  //  ای مقرّر به تو رسوم کمال

 ای  منوّر به تو نجوم جمال

 ای مقرّر به تو رسوم کمال

و باال می رویم  //  ما ز دریاییم و دریا می رویم زباالییمما   

//  غنچه باشی کودکانت برکَنَند  برچِننددانه باشی مرغکانت   

 خوشا چون سروها استادنی سبز  //  خوشا چون برگ ها افتادنی سبز

 برند از برای دلی بارها  //  خورند از برای گلی خارها

امیدی  //  همه سحری و فسونی، همه نازی و خرامیهمه شوری و نشاطی، همه عشقی و   

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست  //  ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

حاللبرگ بی برگی بود ما را نوال  //  مرگ بی مرگی بود ما را   

و قال را  //  ما درون را بنگریم و خال را ما برون را ننگریم  

 بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم

 گفت: بر حالش رحمت می برم گفت: بر مالش حسرت می خوری

 زبانش توان ستایش نداشت  //  روانش گمان نیایش نداشت

 هم حرکاتش متناسب به هم  //  هم خطواتش متقارب به هم

یم و قال را  //  ما درون را بنگریم و حال راما برون را ننگر  

 نسخ کن این آیت ایام را  //  مسخ کن این صورت اجرام را

 جبریل مقیم آستانت  //  افالک حریم بارگاهت


