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 بحر الطويل



بحر الطويل

بحر الطِويل هو من البحور المركبة التي تتكون من تفعيلتين مختلفتين تتكرر أربع مرات في كل شطر، وعدد حروفه يبلغ ثمانية

وأربعين حرفا في حالة التصريع بالزيادة، أي في إذا كانت العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس مثله بحر آخر.

ي َهذا البحر بهذا االسم؛ ألنه طال بتمام أجزائه؛ فهو ال يستعمل مجزوًءا وال مشطورا وال منهوكا، وقيل: ألن عدد حروفه يبلغ ُسم�

ثمانية وأربعين حرفا في حالة التصريع، أي في حال كون العروض والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس بين البحور األخرى واحد

على هذا النمط.

ِوْيل بحسب الدائرة العروضية وزن البحر الط�

َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن         َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلنْ 

ستبدي لك األيام ما كنت جاهًال         ويأتيك باألخبار من لم تزود

مفتاح البحر

َطويٌل لَُه ُدوَن الُبحوِرِ فضائل         َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعُل

ِوْيل وأضربه أعاريض البحر الط�

ِوْيل عروض واحدة وثالثة أضرب: َعُرْوضه تامة َمْقُبوَضة [قبضها واجب، وهو زحاف جاٍر مجرى العلة] ولها ثالثة أضرب: للبحر الط�

صحيح

ِمْثُلَها
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-aljtha-almshtrk-aadab-oalom-insania
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-aljtha-almshtrk-aadab-oalom-insania#section-209
https://www.alloschool.com/element/23930


محذوف معتمد (ويستحسن قبض [َفُعْوُلْن] الواقعة قبل هذا الضرب)

ِوْيل حشو الط�

ِوْيل: يجوز في حشو الط�

اْلكَّف (حذف السابع الساكن) فتصبح به (َمَفْاِعْيُلْن): (َمَفْاِعْيُل). 

اْلَقْبض (حذف الخامس الساكن) فتصبح به (َمَفْاِعْيُلْن): (َمَفْاِعُلْن)، وتصبح (َفُعْوُلْن): (َفُعْوُل). وال يجوز اجتماع الكف والقبض في

(َمَفْاِعْيُلْن). واْلكَّف واْلَقْبض إن وقعا في جزء أو جزأين ُقِبال، فإن زادا عن ذلك لم يتقبلهما الذوق. 

ى هذا َثْلًما، اْلَخْرم (حذف أول الوتد المجموع أول التفعيلة) وذلك في تفعيلته األولى (َفُعْوُلْن) فإن كانت سالمة أصبحت (ُعْوُلْن) وُيَسم�

ى َثْرًما. أما العروض والضرب: فاْلَقْبض واجب في َعُرْوضه وهو زحاف جاٍر مجرى العلة في وإن كانت َمْقُبوَضة صارت (ُعْوُل) وُيَسم�

لزومه، ويمتنع اْلكَّف في (َمَفْاِعْيُلْن) وفي (َمَفْاِعُلْن)، ويمتنع اْلَقْبض في (َفُعْوُلْن) إذا وقعن ضروبا تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة.

العروض والضرب

فاْلَقْبض واجب في َعُرْوضه وهو زحاف جاٍر مجرى العلة في لزومه، ويمتنع اْلكَّف في (َمَفْاِعْيُلْن) وفي (َمَفْاِعُلْن)، ويمتنع اْلَقْبض في

(َفُعْوُلْن) إذا وقعن ضروبا تحاشيا للوقوف على حركة قصيرة.

ال تأتي عروض الطويل سالمة (َمَفْاِعْيُلْن) إال عند التصريع فتكون سالمة مع التصريع ومقبوضة حيث ال تصريع.

التصريع

هو إلحاق العروض بالضرب في زيادة أو نقصان، وال يلتزم. وغالبا ما يكون في البيت األول؛ وذلك ليدل على أن صاحبه مبتدئ إما

م الشاعر قصيدته إلى موضوعات قصًة أو قصيدة، والتصريع يقع في جميع البحور، ويبتدأ به في مطلع القصيدة، وال يلتزم إال إذا قس�

وأفكار، فيجوز له عند ذلك أن يبدأ كل فكرة تحتوي على مجموعة من األبيات ببيت مصرع شريطة أن تكون القصيدة متحدة البحر

والروي.

سببه: وسببه هو مبادرة الشاعر القافية؛ ليعلم من أول وهلة أنه آخذ في كالم موزون غير منثور ولذلك وقع في أول الشعر.
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مثاله: من الزيادة قول أبي فراس الحْمداني [من البحر الطويل]: 

ّأراَك َعِصي� الدمع شيمُتَك الصبُر    أما للهوى نهٌي عليك والأمُر

ومن النقص قول امرئ القيس [من البحر الطويل]: 

جارتنا إن الخطوب تنوُب    وإني مقيم ما أقام عسيُب ا�
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