
 : الطويل بحر

 

 ".أجزائه بتمام طال"  ألنه االسم بهذا سمى الطويل بحر إن قيل 

 - ظله يلقى بحر"  فهو - كبيرة بصورة القديم العربى الشعر فى يشيع البحر هذا إن

 ومن ، مقطعا وعشرين ثمان على ويشتمل ، القديم الشعر ثلث على يقال كما

 ، والعمق والرصانة بالجالل وأحفلها البحور أطول من والبسيط هو أنه المعروف

 ، القصصى وللبسط ، للسرد امكانيات يعطى الطويل بحر أن المالحظ ومن

 . األساطير واحتواء والمالحم السير أشعار فى يكثر نجده ولهذا ، الدرامى والعرض

 تتالءم وال طويل، بنفس إال تؤدى ال - العميد ابن يرى كما - الجادة والمعانى 

 "  . الطويلة األعاريض مع إال

 :الطويل البحرتفعيالت  

  مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن     مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ومفتاحه : 

 طويل له دون البحور فضائل         فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 : اشكال ثالثة في ةيالموسيق صورته وتتشكل -

 : األول الشكل -1

 :مثلها مقبوض والضرب( مفاعلن) دائما مقبوضة العروض: أ

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن       مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

 : المتنبى قول ومنه

 المكارم الكرم قدر على وتأتى       العزائم تأتى العزم أهل قدر على

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن       مفاعـلن فعولن  مفاعيلن فعولن

 : الثانى الشكل -2

 : مفتخرا تمام أبى قول ومنه"  مفاعيلن"  صحيح والضرب مقبوضة العروض

ب لم الشمس إذا   تجلُّدا   قلت البدر   أتنس وقالت  البدر   طلع فال تغر 



 الصخر   أعرَضنا أن إال اللين مدى   فجاوزت بالعطاء األك ف   ألّنا

 ِصْهر   وال  مّنا يدنيـه نسـب   وال   أتى من يناسبن عطايانا كأن

 .والشكر الحمد   عندنا منها فأزين      أعرضتْ  المال من الدنيا زينة   إذا

 : الثالث الشكل -3

 "  مفاعى"  محذوف والضرب"  مفاعلن"  مقبوضة العروض

 : الدولة سيف يخاطب الحمداني فراس أبى قول ومنه -

 تراب التراب فوق الذى وكل     هين فالكل الود منك صح إذا

 خراب  العالمين وبين وبينى     عامـر وبينك بينى ما فياليت

 : زيدون ابن ويقول

 ذباب فيـه طـنّ  أن ضّره فما       طيبه وفاحأ الروض حسن راق إذا

 سراب وهو العذب الشراب فأنت        مؤّمـل  الزمان أهل فى يك وإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


