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(8                                                                                                                             )
عر الّشعيب(   )أوزاُن الشِّّ

عِحنش شرددنِ  ن اددحأ  ن نش اددا نبنا ددونَْددلشّأ نْ ب ع  نإبذِ نهللِانتعددو نبعدد أ عحنش اددا ِّنش اددا ن ددأ يف أنيفنيفنبنددوِ نَْددلش وقبدد أنْ ب
ّشِ ن نشوو ع  نزذنْ  نبعدد أ عِحنش اددا ّشِ نش اددا نو ددلنزاددوالنّلدد نْو ن لأعددحالأ ْددِتنْ ب نش  و اأ ّنن ددِ ِّ نْ نشوَددلش بنوِ نتِلدد أ

ن  ددحْأ  ن  ِانَددلن أبددا نْ ب َّ نُ  دد   نو ُن ِّنفو أنبعدد  نزلددنمأ نشوَددلش نبعدد أ ْددت  نت  و عح قنقدد ب أبددا نش اددِا ً لنُ  ّفبان نزمددأ َّنْ
ِّ ننحشءة نقِن جيينبل ّ نوش زا ئينوش عوشل ح  حفشتشجمل)َألِّنش د  ا جيددين(نشآليتنُذ نش زا ش دد  نقددْحنبددِ نن- نيفنحنِينْ  نَلّأ

ِّ نش شددو ز انن-ِِّحأ نهللانيفنش  لدد ننش اانخنش أبع  ن ددتنش لاأبلدد ننْونش بحددحِننان   ددحْ نبددل ف نوهأبدد شنن  ةددبِقنش طل دد نزاا
نش دد  وِْتنهل شن ن   حظِقن ونهلنش طالّ  ّشِ نشويفحن نز ب  نِ اب ِّنوشوو .ش ااعِحن ألَلش َّ ن  عنيا نبل ُ لتأ ن ش   ن

ن ح  ّة نهونه  ونْو ُ  ّش أنش ااعح قأنش اهل عِحنش عددحوالن ددأ أننش دددد ةلمِتنِ أبأن تأنشوو نش اددا ِحنبنَتنِ اأ نُذ اب ًددحِةنِقحشءأتدِد ن ددِ
نيِف ِلنش ِ نوِسنّل نه شنش بنِت )ْ ا همنهللا(بأِ نشخل طبوِءنقِن ّ  نِ اب نش ل ّ .ن نحىتن  عحالأ نو أبل أنِ شلوحولن عحزِقنش ل

 :أمثلُة أوزانِّ الّشعر الّشعيب

جزشل.ن بنصأننن)ش  وزنق(و اِنش حانن نب شمِنْشطحِنن  نُ ننن نْ  نو نزت ن  :أو)اجملاريد( ردات()اجملوزُن  -1                                                                                                                                                                ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن:ومِّثالُه ّشلنّو

                                                                                   ان چبين وين ماادور عزا و    لب هلفان گأان الوالده وال
نأو لعبت عليه اخليل ميدان    كفانا جسمه طريح والله 

ة) وزنُ  -2  ّشِ نش عحوزدددقن :(األبوذيّّّّ نشوو اأ ّة نونوهدددلن دددِ ّبعدددِقنْشدددط حَن لأبدددل  نوش ادددهل نْ اب آيفدددِحنشوشدددطِحننيفونن  دددِ
دد ِانشددطحنش ً ثددِقن شدداحنوشحدد حن للددَفنيفُن ن(ش  شدد )بطنش ددحاننهددلنشددطح ننشبددت نش حاننطح نوش ادد ننو  ةددم ن)شنِ ددوس( نمبعددُمنت 

قوءنوشهلنش نوءِننب وزنقِن  ننومِّثالُه :.نش حبَل

                                                           بابلكر يف يلا گبباب      ذِّهّيل او ال للعمر يبست  احلزن طول ال
 يهچز يّوم  الّعصرو الّزهره ال         لبابي طگسن وين حمس  كانّشد



2 
 

ننون :(صاريِّّ )النّ   وزنُ  -3 ي  ّ  ننُس  نبِ نوهلننهب شنشاْمن ةبقلنز نه شنش ل لتأ ُن ش لليفن)روّنش ا نخنحمم نبان ان أاب
نش  رددن ةِنون ن(هجددح ن1292ْدد قن اأ دد  ن  طددَتن ددِ ِّ نن أبددل  ُن نهبدد شنش ددل ُ ِلبددتب ابننانلنلانأبددأن  نش ددكن نن بنلددنيِنن ددِ اب :ن ددِ ْ ب

ّبعددِقنْشددط حن مددونيفنشوبلذ ددق.ننتللشددقنب وزنددقَننشبددت نش حاننح نطبنوش اددانن حَنْشددط ننيفنث ثددقِننوشحدد ةَننب وزنددقَنْ نش ددحابطُن وهددلنشددطح 
 :ومثالُه

                                                                    بچه عدهم يويلي وهم موته     جّابه ومدده مّا بني اخوته
 اجت رمله تصيح هللا واكرب     بس ما مسعن النسوان صوته

 ومِّثالُه: :)البحر الطويل( وزنُ  -4

ذ ذكراك من  اان تريدين أنسى و چان  نذ صورتك من عيين خاو  يبلگبطل النوح وونيين     إخِّ

ّةِنوهلن ِن :املوشح() وزنُ  -5 ّشِ نش ااعح ِقنش اهل نشوو  :ومثالُه ناأ

                                                                                ميسرينها  لو اّگ  زينب  بيها        مضيعينها    كربال  ننشد    جينا
                                                                                                                       ******                                                           

                                                                       ّطعگضعوهنا بساع و اشال حادي        فزع     دواحِّ    هلا   يسروها و ال
 وينها ه الشريع  تدلوان  ما               ّعگبو فاضل و اننشد وين  جينا

ّ  ن )الفايزي(:وزُن   -6 نه شنش ل يأ ن ظمأنزنِ نوهلنش  ان ةبقلنز نْوانننشنشاْمهب ننوُس  شإلحةوئيننّلينش شو زنِلن أاب
ن وئقِن ِّ نت ح بول ننّومَننقب نًُْحنِ اب ن   حْ نهِب شنش ل نَلّح مونْنأيتنبنو   ْ ضولنن شو ز ننيأنُس انوه وكأ  ثالُه :ومِّ  .ُن

 حسني نوحچ على املسموم لو نوحچ على       ن هو تنوحني  على مِّ  هوح اي زهر هالنّ 

ّ  ن :(وزن )التجليبة -7 ننوه شنش ل نِ اب ّ ِنقح تح ّ ش   ننو نهبدد شن نرو ُ ِلبددتب نش  رددن ِةنش ددكن اأ دد  ن  طددَتن ددِ زنأبددل  ُن
ِّ ن  ن ّبعِقنْشددط حننبنلنيِننِ ابننانلنلانأبأنش ل نْ :نِ اب وهددلننتللشددقنب وزنددقَننشبددت نش حاننح نطبنوش اددانن حَنْشددط ننيفنث ثددقِننوشحدد ةَننب وزنددقَنْ ب

نش حابط ّ ا.شطح  ِّ نش  اراو نيفنو مونهلنشحلول   :ثالُهومِّ   ُن
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                                                                  دولبين  بيك  زماين    دولبين            آيبين    اعليك  ول گش  آيبين 
*****                                                                                                                           

                                                                    اي سلوه      اشلون انساك وانسى اايمنا احللوه دولبين زماين بيك

 اشهل البلوه املثلها ماجرت بلوه      آ ايبين العّّّّّند املوزمه تذبين 

 أوزاٌن ُأخرى: -8

نش ا عحشءن -أ نهبونبع   لتأ ّش حنْ يفحنُن نْو ّشلنيفوصاق ننت نونوه وكأ نَْلش ن وْت  لتأ ّشِ نش كُن ش ااوّحنش ةانا ننهِبونُووو
َ ح قولنش كننّب نشحلةنينش اح   ن نت  وْت  نهوتنِينش  رن تني:(1)َلِّنشحلِ   عن قلنِ اب نذ  أ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناألوىل:ن نو ًول 

دود     العدهخيول مِّن هجَمْت                                                                                                   دِّنت املخيماو حلِّ
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبت چاو  على التلزينب      اتعدي اخليمه طلعت امن

                                                                                                                                الثانية:
                                                                                               بودايع اهلادي احلادي... حده ّّّنْ ملَ 

ناهبونك حيادينه اتنادي...لن زينب 

ّشِ نشويفحنن-ب نشوو نحلِانش شحشقِن   حْ نبن ونْ ضولننو اأ نشددوءنهللا نطلّأ ْددنأيتنبنو دد   نز ب ّ  نوهدد شنش ددننش دد  ن  أبددل  ننل
ن  طأَتنقررَيننزن ِننش ااعح  ننش بنت ن لملنِينْونث ث ن  أبلاانلنِ اب ن لأبل  نِ اُن ِّنشددطحَنو  طَتنآيفددحأ نبنددَتننمب دد ش اب  ددِ

ِّ نشجملحفشتنت ح بول ن نه شنش بل ن:ومِّثالُهنشويفحن ن طت نش  رري ن تأنب ناِقنشوشط حِنو لأبحّ 

                                                    اي بو فاضل(        تدري ابلطفل املدلل                     )
)اي بو فاضل(     على املاي شگد توسل                                                                               

                              )اي بو فاضل(          واليتامه كلها تسأل                                                   
                              ه شو عمنا تعطل)اي بو فاضل(         عمّ 

 
 .  طوِر الحدي في الشّعر الّشعبيإْن شاء هللاُ تعالى بياُن هذِه الطُُرق عند بياِن  سيأتي (1)


