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مدارس... إل للنّصوصالعربية مبسط تقسيم

(الحركاتاإليقاعية، بالنّظرياتاإليقاعية المتعلّقة النّقاط أهم تقديم .1
: التّالية المدارس ف المفاهيم...) المتداولة، اإليقاعات

العودية) (المدرسة األفالطونية-البيثاغورية المدرسة •
الفارابية المدرسة •
األرموية المدرسة •

النّصوص هذه حول عامة استنتاجات استخراج .2
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ذق ّ ال ... ندي ال : اإليقاعية الحركات

،« فَ » قُم، بل، هل، : مثل وساكن متحرك حرفان، وهو وإمساك نقرة : الخفيف السبب •
.[-0]

.[00] سم، نَم، لَم، : الثقيل السبب •
طَرب، عنَب، مثل وساكن متحركان حرفان وهو وإمساك، نقرتان األول : المجموع الوتد •

.« فَعل » [-00]
غَاب طَاب، : مثل متحركين بين ساكن حرف أي نقرة، ثم ون وس نقرة : المفروق الوتد •

.« فَاعَ » ،[0-0]
.[-000] عنَبة : مثل ساكن، وحرف متحركة أحرف ثالثة : الفاصلة •

: مثل وإمساك نقرات أرب وه [فساكن]، متحركة أحرف أربعة : كبرى) (فاصلة الغاية •
.[-0000] ونحوها حبسهم
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الصفاء إخوان عند « القياسوالقانون يوجبها كما اإليقاعات«

الثّان الثّقيل وخفيفه، األول الثّقيل : اإليقاعات وأسماء عدد عل األول العربية النّصوص تتّفق
وخفيفه. والهزج وخفيفه، الرمل وخفيفه،

إخوان يقدّم كاألربعة، والفاصلة كالثّالثة، والوتد كاإلثنين، والسبب كالواحد، ه الحركة أنّ واعتبارا
: كاآلت « والقانون القياس يوجبها كما » اإليقاعات الصفاء

متّصلة. حركات وه ون، الس زمان يساوي الحركة زمان : الخفيف .1
أخرى حركة فيها يق أن ن يم ا بمقدار ونات الس أزمان طول : الثّان الخفيف .2

حركتين يساوي ون الس مقدار : األول الثّقيل .3
حركات ثالث يساوي ون الس مقدار : الثّان الثّقيل .4

المتداولة... اإليقاعات يختلفعن ( التّربي فلسفة م ، (البيثاغوري-األفالطون العقالن التّقديم هذا <=
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الصفاء إخوان ندي ال البطَليوس خرداذبة بن اسحاق
الموصل

ابراهيم
بن

المهدي

اإليقاع اسم

: قولك مثل أولها، ف مطوية وواحدة نقرات تس
تن تن تن تن تن تن مف : مفاعيلن مف مفعولن

تن تن

نقرة ثم متواليات نقرات ثالث
ساكنة

مفْعولُن نقرة ثم بطيئتان اثنتان
واحدة

اختالف
م

الثّقيل
الثّان

اختالف
م

الثّقيل
الثّان

األول الثّقيل 1

ثقيلة، مفردة نقرة ثم متواليتان نقرتان نقرات، سب
: قولك مثل أولها ف مطوية واحدة نقرات أرب ثم

تن تنن تن تنن مفاعيلن، مفاعل

كل وبين متواليات، نقرات ثالث
[زمان] نقرات وثالث نقرات ثالث

نقرة

( (سري مفْعولُن نقرة ثم بطيئتان اثنتان
واحدة

الثقيل خفيف
(ماخوري- 1
الصفاء) إخوان

2

واحدة ثم متواليات، نقرات ثالث نقرة، عشر إحدى
أولها وف نقرات ست ثم ثقيلة، واحدة ثم ساكنة،
مفاعيلن مفعو مفعولن : قولك مثل مطوية، واحدة

تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن - مفعو

نقرة ثم متواليات نقرات ثالث
متحركة [نقرة] ثم ساكنة

تُن/مفْعومفْعو/ َ مفْعو
نْ َ مفْعو

وواحدة متواليتان اثنتان
مدردودتان واثنتان بطيئة

اختالف
م

الثّقيل
األول

اختالف
م

الثّقيل
األول

الثّان الثّقيل 3

زمان نقرات ثالث كل بين متواليات، نقرات ثالث
تَنَنَن تَنَنَن أي فَعلُن فَعلُن مثل نقرة،

بينهما ن يم ال متواليتان نقرتان
منفردة، ونقرة نقرة، زمان

نْ َ مفْعو واحدة ثم مزدوجتان اثنتان
من قدرا أخف ساكنة،

الثّان الثّقيل

2 الثّقيل خفيف
(ماخوري)

4

مفردة نقرة أوله ن ول نقرات، سب الماخوري، س ع
اثنين كل نقرات أرب ثم متواليتان، نقرتان ثم ثقيلة،

تَنَن تَنَن تَن مفاعلن، فاعلن مثل متواليتين، منها

متواليتان ونقرتان منفردة، بنقرة يبدأ
وبين نقرة، زمان بينهما ن يم ال
زمان ورفعه ووضعه ووضعه رفعه

نقرة

/صدَّ وصل مل – التَمفْعو

عنًّ

ثم ساكنة منفردة واحدة
كل وبين متواليتان اثنتان

وقفة دور ف ثالثة

الرمل 5

- متفاعلتن مثل متحركات، متواليات نقرات ثالث
تننن تننن

متحركات نقرات ثالث فَعلُن فَعلُن مزدوجتان اثنتان اثنتان
وقفة زوج كل وبين

الرمل خفيف 6

وبين نقرة، زمان بينهما منها، أخف ونقرة ّنة مس نقرة
فَاعل فَاعل مثل نقرتين، زمان اثنين كل

نقرتين كل وبين متواليتان، نقرتان
نقرتين زمان ونقرتين

ل قَال / فاعلُن مستويتان، واحدة واحدة
ة ممس

الهزج 7

بين ن ول نقرة زمان بينهما ون ي ال متواليتان، نقرتان
تنن مفاعلن، مفاعلن مثل نقرة، زمان نقرتين نقرتين

الخفيف) (خفيف تنن تنن تنن

نقرتين كل وبين متواليتان، نقرتان
(خفيف نقرة زمان ونقرتين

الخفيف)

( (سري فاعلُن متساويتان واحدة واحدة
قدرا أخف واحد نسق ف

الهزج من

الهزج خفيف 8
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الفاراب عند اإليقاع مفهوم

بير) ال الموسيق (كتاب والنِّسبِ المقَادِيرِ محدُودة أَزْمنَة ف النَّغم علَ النُّقلَةُ هو االيقَاعُ •

واحدٍ نظَام علَ متَوالية والنِّسبِ، المقَادِيرِ محدُودة أَزْمنَة ف النَّغَم علَ النُّقلَةُ هو االيقَاعُ •
العلوم) إحصاء ، الخوارزم / اإليقاع كتاب ، (الفاراب

، (الفاراب متَساوِية تَتَوالَ أَزْمنَة ف السم ف متَرادِفَة أَصواتٍ نَغَم علَ النُّقْلَةُ هو االيقَاعُ •
اإليقاعات) إحصاء كتاب
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الفاراب بعد اإليقاع مفهوم

يسم منْها واحدٍ وكُل متَساوِية متَوالية أَزْمنَة ف متَرادِفَة بِنَقَراتٍ زَمانٍ قسمةُ هو االيقَاعُ •
اتب) ال / الطّحان دورا(ابن

أَوضاع علَ َمِية، ال متَساوِيات أَدوار لَها المقَادِيرِ، محدُودةُ أَزْمنَةٌ بينَها نَقَراتٍ جماعةُ االيقَاعُ •

كتاباألدوار) (األرموي، السليم. الطَّب بِميزانِ واالدوارِ تَساوِياالزْمنَة يدْركُ مخْصوصة،

بِأَدوارٍ مخْصوصة وأَوضاع نسبٍ علَ المقَادِيرِ، محدُودةُ أَزْمنَةٌ تَتَخَلَّلُها نَقَراتٍ جماعةُ هو االيقَاعُ •

الرسالة (األرموي، المستَقيم. السليم الطَّب بِميزانِ االدوارِ تلْكَ تَساوِي يدْركُ متَساوِياتٍ،
الشّرفية)
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اإليقاع مفهوم مالحظاتحول

، الفاراب عند اإليقاع مفهوم 61 المجهول األدوار، كتاب شارح يفضل لألرموي، نقده بعد <= •
البشرف. مثل موسيقية أنماطا اإلعتبار بعين يأخذ أنّه إذ

والنّغم. النّقرات عل اإلعتماد : المفاهيم امل ت عل يؤكّدان فإنّهما ذق ّ وال الشّروان أما <= •
(الطّب األزمنة لتساوي الموضوع اإلدراك لة مش يطرح األرموي قدّمه الذي المفهوم <= •

السليم).
السليم الطّب مسألة 61 مجهول استغل : السليم الطّب هذا إل يفتقرون العلماء من عدد <= •
اعتبر فقد 62 مجهول أما بالحس. القلب نبض نسب إدراك من ّنه تم عدم حول سينا بن لنقد

السليم الطّب لهذا فاقدا ( الطّوس الدّين (نصر الطّوس أنّ
تفاصيل أكثر دون معتدلة، ون ت قد الت لإليقاع، زمنية وحدة الية إش طرح أيضا تم <= •
.( ذق ّ ال ، الشّروان سينا، بن ،61 (مجهول مختلفتين نقرتين بين التّمييز بمجرد أو (األرموي)،

8



المفصل واإليقاع الموصل اإليقاع

تَنَنَن | تَنَن تَنَن | تن تَن | تَن (تَن متساوية أزمنة عل نقراته تتوال الذي هو : الموصل اإليقاع •
تَنَنَن...)

الفاصلة، وطول النّقرات عدد حسب متفاضلة. أزمنة بينها نقرات جملة هو : المفصل اإليقاع •
: المفصل اإليقاع من ألنواع النّظري التّحديد تم

الثّقيل) الثّقيل، خفيف الخفيف، ، (السري األول المفصل –
( الثّالث المتفاضل ، الثّالث (المتساوي الثّان المفصل –

المستوى عل بق بعضها وطويلة، مركّبة إيقاعات إحداث من النّظريات هذه ّنت م <=
نقرة 49 ، الفت ضرب / نقرة 48 چهار، (ضرب اآلخر البعض استعمال تم ن ل النّظري،

نقرة) 200 المائتين، ضرب / نقرة 30 ضرب، شاه /
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الشّروان األرموي... : اإليقاع كتابة

189 ص ،73 Salisbury الشّرفية، الرسالة 30 و ،2361 or. األدوار، كتاب

المتحركة التّاء عالمة الخطّ تحت نقطتان •
المتحركة النّون عالمة الخطّ تحت واحدة نقطة •

عالمة دون متروك الساكن / النّقر] [م المتحرك عالمة ه الميم •
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األرموية المدرسة ف المتداولة لإليقاعات األساسية ال األش

مفْتَعلُن) فَعلُن (مفَاعلُن 16 = تَنَنَن تَن تَنَنَن تَنَن تَنَن : األول الثّقيل •
تُن) َ مفَاع تُن َ (مفَاع 16 = تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن تَنَن : الثّان الثّقيل •

فَعلُن) فَعلُن فَعلُن )فَعلُن 16 = تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن : الثّقيل خفيف •
الشّرفية) بالرسالة مذكور (غير 24 = تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن تَن : الرمل ثقيل •

فَعلُن) تُن َ (مفْتَع 12 = تَنَنَن تَن تَنَنَن تَن | 12 = .. تَن تَن تَن تَن تَن : الرمل •
مفْتَعلُن) (مفْتَعلُن 12 = تَنَنَن تَن تَنَنَن تَن | 10 = تَنَن تَن تَن تَن : الرمل خفيف •

12 = تَن تَنَن تَنَن تَنَنَن | 6 = تَن تَنَنَن : الهزج •
20 = تَنَنَن تَن تَنَنَن تَنَنَن تَن تَنَنَن : الفاخت •

، الشّروان ، غيب (بن النّصوص مختلف وداخل األرموي كتابات مستوى عل امل تباين/ت >=
(...62 مجهول ،61 مجهول ، ذق ّ ال

النّصوص مختلف نقارن عندما اإليقاعات هذه تحديد السهل من ليس <=

11



عامة استنتاجات

اإليقاعات تحديد ف (؟) الفارسية والمدرسة (؟) العربية المدرسة بين واضحا تباينا نالحظ •
التّباين هذا يعود شكّ، دون <= ذاتها حدّ ف المدرسة التّباين هذا يشمل أن ن ويم المتداولة،

اإليقاعية. للمادة العملية الطّبيعة إل خاصة بصفة
(اإليقاعات مركّبة جديدة إيقاعات لبلورة المجال أفس الفاراب منذ اإليقاع تنظير ف التّعمق •

المفصلة)
اإليقاعية. المفاهيم بتحديد المتعلّقة اليات اإلش من عدد إل القديمة النّصوصالعربية تعرضت •
الذي السؤال لإليقاع. الموضوع بالتّحديد مرتبطة وه هذا، يومنا إل قائما يزال ال منها عدد

؟ موضوعية بصفة كتابيا عنه وكيفنعبر اإليقاع كيفنحلّل : الذّات قائم يبق
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