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أود أن أسجل شكري وامتناني لكل من ساهم في أنجاز هذا البحث,  بهيتتثا النهاةيثة كعمثل أتمنثى أن 

هللا رف الدكتور عبثدأخص منهم أستاذي المشرين با  دعم أو مشورة أونصح  فخوأكون وكل من سانده ب

 صبره معي في هذه الرحلة الطويلة.على طيب على ما بذلا من جهد  واليوسف 

العرفان إلى األستاذ الفاضل الدكتور سلوان العاني  على كل مثا و الشكر كذلك ال بد أوال من تسجيل

 قدما لدعم هذا البح,. 

 كتور وديع ياسين على ما بذلا من جهد لدعم هذا البح,.شكر خاص أرغب بتقديما إلى الد

بثثوري علثثى كثثل مثثا قدمثثا مثثن دعثثم الشثثكر والعرفثثان أتقثثدم بثثا أيلثثا إلثثى الثثدكتور وكثثا  فرمثثان الج

لألستاذ فرحان عواد على مالحظاتا القيمة فيما يخثص  كذلك أن أسجل الشكر واألمتنان وأرغب ونصح 

لثأل  األسثتاذ عثامر عبثد هللا علثى كثل مثا بذلثا  الشكر واألمتنان من تسجيل البد ايلا هناو منهج البح,.

كمثا أود أن أسثجل شثكري للثدكتور سثامر عكثام علثى مالحظاتثا  من جهد ودعثم خثالل مسثيرة البحث,.

الشثكر كثذلك لألسثتاذة فاةثدة نثوري علثى مالحظاتهثا علثى البحث, والقيمة فيمثا يخثص موضثو  البحث,  

مع شكر وامتنان البد من تسجيلا إلى األسثتاذ أسثامة وبقيثة أسثاتذة  ومساعدتها في توفير بعض مصادره 

وإداريي قسثم الهندسثة المعماريثة فثي جامعثة الموصثل علثى كثل مثا بثذلوه مثن جهثد ودعثم خثالل مسثيرة 

 البح,.

شكر ال بد من تسجيلا أيلا الى األستاذ أحمد عبد الجبار واألستاذ أكرم أحمد شثريف أسثاتذة األد  

 كلية األدا   جامعة الموصل. األنكليزي في

علثى منحثي  خالص الشكر واالمتنان أقدما كذلك ألي عمادة كلية الهندسة ورةاسثة جامعثة الموصثل 

 .الفرصة ألنجاز هذا البح,

أخيرا  البد مثن أبثداء الشثكر إلثى كثل مثوتفي مكتبثة قسثم الهندسثة المعماريثة ومكتبثة كليثة الهندسثة 

 وصل على توفير المصادر اللرورية ألنجاز البح,.والمكتبة المركزية في جامعة الم
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 إليثاهثذا التأكيثد ال يجثب النظثر طلبات الجوهرية للشعو  العربيثة. دراسة الهوية الحلارية والتأكيد عليها أصبحت أحد المت

رومانتيكية لماضي متالشي  بل كطور أساسثي فثي أعثادة تقيثيم عمليثات تكثوين األشثكال للمنتجثات الحلثارية. مثن هنثا  كإضافة

منها التباين بين المنتج الفكري والمادي للحلارات المختلفة  ومنها  أسس التي نشهمية الدراسات التي تتعمق في تناول األأ تبرز

تلثك الفثروب بثين االسثتجابة الجماليثة فثي  إلى أدتسس التكوينية التي األ ي تبح, في أحد جوانبوالت يصددهاالدراسة التي نحن 

 خرى. عن العمارات األ سالميةاإلالعمارة العربية 

التعرف علثى أبعثاد تلثك الخصوصثية أوال    مما أستوجب اإلسالميةفي العمارة العربية  اإليقا ركز البح, على خصوصية 

العمثارة  نظريثة فثي اإليقثا مجموعثة مثن الدراسثات التثي تناولثت  اسثتعرا ألدبيات المعماريثة  عثن يريثق فيما هو متاح في ا

 إلثىذلثك قثاد البحث,    أبعاد تلثك الخصوصيةاالفصثل األول تبين من نقدها وتحليلها وجود فجوة معرفية تتعلق ب لتيا  اإلسالمية

مثن خثالل  اإليقثا في نظرية العمارة  حي, تبثين أن معظمهثا تناولثت  ا اإليقالتوجا نحو الدراسات العامة التي تناولت موضو  

 .ةواألوزان الشعري الموسيقية اإليقاعاتملاهاتا مع 

 اإليقثا أبرز األبعاد التي تناولت منها الدراسات مفهوم  استخالصتوجا البح, نحو محاولة  ملاهاة توتيف تلك اللغر   

 في العمارة ومثا اإليقا كن من خاللها تجسيد البعد الحلاري المتلمن في ذلك الترابط بين األبعاد التي يم النتخا في العمارة  

تحديد المشكلة  إلىوجدها البح, في مفاهيم األنساب القياسية والفسحات والتجميع  التي قادت  والتييقابلا في الشعر والموسيقى  

, مالن الالم  اإلسالمميةفي األنساق القياسية للعمارة العربية  إليقاعلبعدم وضوح المعرفة فيما يخص األبعاد الحضارية البحثية  

فالالي األوناا الشالالعرية  اإليقالالاععلالالى الئالالا ص  اسالالتنادا  العناصالالر التالالي تشالالكا تلالال, األنسالالاق, اشالالكأأبعالالاد التيميالالل والتسالالحات و

 ا الفصل الثاني . الموسيقية العربية واإليقاعات

 اإليقثا نحو دراسة سمات   يجسد تلك األبعاد الحلارية. فتوجا البح, أوال لتحقيق هدف البح, تم التوجا نحو بلورة مقياس

الموسيقية العربية عنثد الفثارابي  واإليقاعاتفي الشعر والموسيقى العربية في جذورها الحلارية ممثلة بدواةر العرو  للخليل 

تشثكيل لتباين بين المجموعتين  ومن ثثم محاولثة وأخوان الصفا واألرموي  مع ما يقابلها في الشعر والموسيقى الغربية لتوضيح ا

  بحيث, يمكثن توتيفثا لقيثاس درجثة تحقثق الخصوصثية فثي واإليقاعثاتعن يريثق التعبيثر الكرافيكثي عثن تلثك األوزان موديل 

تثم تطبيثق المقيثاس علثى بعثض نتاجثات    ثثمنمثاذ  معماريثة مثن كثال المجمثوعتينفثي  اإليقاعيثةالتي شثكلت األنسثاب  اإليقاعات

علثثى مسثثتويات شثثكل التجميثثع الثثذي قابثثل الثثوزن  اإلسثثالميةالعمثثارة الغربيثثة مثثع مجموعثثة مثثن أبثثرز شثثواخص العمثثارة العربيثثة 

الموسثثيقي. بعثثدها تثثم توتيثثف المقيثثاس لنقثثد درجثثة تحقثثق التواصثثل  اإليقثثا قابثثل ونظثثام الفسثثحات الثثذي   الشثثعري فثثي المقيثثاس

أجثراء مجموعثة  دفثي الشثعر والموسثيقى العثربيين وذلثك بعث اإليقثا خصوصثية  الحلاري للعمارة العربية المتأثرة بالتراث مع

  . ل,ا الفصل الثاالموسيقي العربي واإليقا تغييرات على المقياس لكي يستجيب للتطورات الحاصلة على الوزن الشعري 

فثي الشثعر والموسثيقى  اإليقثا ت سثما الكثيثر مثنيحمثل  اإلسثالميةعمثارة العربيثة في ال اإليقا وقد تبين من نتاةج القياس أن 

فثي  اإليقثا للعمثارة الغربيثة التثي عكسثت بثدورها سثمات  اإليقاعيثةويتباين عثن السثمات   العربية من نواحي التجميع والفسحات

صثل فثي تحقيثق التوا اإلسثالميةالشعر والموسيقى الغربيين  بينما تبين نجاح األعمال المعمارية المتأثرة بتثراث العمثارة العربيثة 

 الموسيقى العربية. وإيقا وأن كان متواكبا مع التطورات التي حصلت على وزن القصيدة   اإليقا الحلاري في موضو  

إن لإليقا  في العمارة العربية اإلسالمية سمات حلارية أصيلة ترتكز على الذاةقة العربيثة المتجسثدة أستنتج البح, من ذلك 

  .رابعاالفصل السيقى العربية في إيقا  الشعر العربي وإيقاعات المو

 ملخص البحث

 اإليقاع في العمارة العربية اإلسممية 

 - الباح, -
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 44 -الباح, -  تمثيل كرافيكي ألنماي األيقا  في الموسيقى الغربية  1-5الشكلا

 44   -الباح, -ي الشعر العربي    تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية ف1-6الشكلا

 45 -الباح,-   تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في داةرة المختلف 1-4الشكلا

 45 -الباح,-   تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في داةرة المؤتلف 1-4الشكلا

 40 -الباح,-   تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في داةرة المجتلب 1-5الشكلا

 40 -الباح,-   تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في داةرة المشتبا 1-30الشكلا

 43 -الباح,-   تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في داةرة المتفق 1-33الشكلا

 44 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي للزمان بين النقرات المتتابعة ولزمان المبدأ في األيقاعات العربية عند الفارابي1-34الشكل ا

 41 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي لألزمان بين النقرات في األيقاعات العربية عند الفارابي1-31شكل اال

 41 –الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  سريع الهز  وأيقا  خفيف الهز  1-32الشكل ا

 42 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  خفيف ثقيل الهز  وأيقا  ثقيل الهز  1-35الشكل ا

 42 –الباح, -  تمثيل كرافيكي أليقا  سريع المفصل األول 1-36شكل اال

 42 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  خفيف المفصل األول 1-34الشكل ا

 45 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  خفيف ثقيل المفصل األول 1-34الشكل ا



 

 

 45 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  ثقيل المفصل األول 1-35الشكل ا

 45 –الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات المتساوي الثالثي 1-40الشكل ا

 46 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات المتفاضل الثالثي 1-43الشكل ا

 44 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات خفيف الثقيل األول 1-44الشكل ا

 44 -الباح,  -لثقيل األول   تمثيل كرافيكي أليقاعات ا1-41الشكل ا

 44 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات الصنف األول من المتفاضل الرباعي1-42الشكل ا

 44 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات الصنف الثاني من المتفاضل الرباعي 1-45الشكل ا

 44 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقا  الثقيل الثاني 1-46الشكل ا

 50 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي لجميع األيقاعات الموسيقية العربية  كما هي عند الفارابي 1-44الشكل ا

 53 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي لأليقاعات الموسيقية العربية  كما هي عند األرموي 1-44الشكل ا

 51 -الباح,  -ر   تمثيل كرافيكي للوزن في قصيدة ألدونيس من الشعر العربي الح1-45الشكل ا

 52 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات المقام العراقي المعاصر1-10الشكل ا

 54 -الباح, -تحليل األيقا  في البانثيون 3  1-13الشكل ا

 54   -الباح,–  تحليل األيقا  في العمارة الغربية 1-14الشكلا

 55 -الباح,–Peterboroughتحليل األيقا  في  -4  نوتردامتحليل األيقا  في واجهة  كاتدراةية  -3   1-11الشكل ا

 300 -الباح, -من الفترة المتأخرة للعصور الوسطى S.Maria Novellaتحليل األيقا  لمبنى  -3  / 1-12الشكل ا

 303 -الباح, -  تحليل األيقا  لواجهات داخلية من عصر النهلة 1-15الشكل ا 

 304 (16P.646)در المص -  با  الظفرية1-16الشكلا

 304 -الباح,–   تحليل أيقا  با  الظفرية1-14الشكلا

 301 (2P.181)باحة السبا -4     (6P.140)باحة البركة -3   1-14الشكل ا

 305 -الباح,–  تحليل األيقا  في باحة السبا  1-15الشكل ا

 306   حصن األخيلر1-20الشكل ا

 304 -الباح, -األخيلر  تحليل األيقا  في قصر 1-23الشكل ا

 304 -الباح, –  أزمان األيقاعات العربية في بدن الملوية 1-24ا الشكل

 305 -الباح,-مسجد سامراء الكبير–  األيقا  في األنساب 1-21ا الشكل

 333 -الباح,  –ديم   تحليل األيقا  في  واجهات دار الدكتور محمد ناصر  أستنادا على األيقا  والعرو  الكالسيكي الق1-22الشكل ا

 334 -الباح,  –  تحليل األيقا  في  واجهات دار الدكتور محمد ناصر1-25الشكل ا

 331 -الباح,  –  تحليل األيقا  في  واجهات مبنى شركة التبغ  أستنادا على أيقا  المقام العراقي 1-26الشكل ا

 332 -باح, ال –  تحليل األيقا  في  واجهات مبنى شركة التبغ1-24الشكل ا

 335 -الباح,  – األيقا  في  واجا دار السيد حمد   تحليل1-24الشكل ا

 334 -الباح,-  تحليل األيقا  في  مشرو  القرنة الجديدة 1-25الشكل ا

 334 -الباح, -  تحليل األيقا  في  مشرو   فندب ودار أستراحة المشربية1-50الشكل ا

 335 -الباح, -رو   دار السيد صدر الدين اغاخان   تحليل األيقا  في  مش1-53الشكل ا

 

 

 



 

 

 المقدمة

التاريخ مؤشرا لبداية مرحلة جديدة  لم تعرف البشرية في تاريخها مثا  نهايةلقد شكلت مقالا فوكوياما حول 

نهايثثة التثثاريخ  التثثي  األمريكثثييروحثثات فوكويامثثا حثثول بلثثوة الحلثثارة الغربيثثة ممثلثثة بثثالنموذ   إنيماثلهثثا. 

كثيثرا مثن الجثدل بثين  أثثارتفثي كثل مكثان   لإلنسثانجعلت منهثا ممثثال لطموحثات البشثرية المشثتركة وممثلثة 

كثثال  مؤيثثديها ومعارضثثيها  وكثثذلك مثثا يقابلهثثا مثثن يروحثثات صثثموةيل هنتكتثثون حثثول صثثرا  الحلثثارات.

مية  بل الحلثارة العالميثة العال واألفكارعهد جديد  ذلك هو عهد العولمة وسيادة المبادئ  بدايةالنظريتين تؤشر 

بالحثثدود وتتعامثثل مثثع االختالفثثات الحلثثارية كجثثزء مثثن التثثاريخ  وتتحثثدث عثثن حتميثثة زوالهثثا  تعتثثرفالالتثثي 

نقطثثة الالعثثودة والصثثرا  الحلثثاري الشثثامل بثثين الحلثثارات  إلثثى ةال محالثثكلثثاهرة سثثتؤدي  أوكلثثاهرة  

مرحلثة تتجثاوز القثدرة علثى  إلثىرجثة االخثتالف المتزايثدة با النظرية الثانية عندما تصثل د تتنبأالذي   المتباينة

 التعايش معها.

 إلعثادةالثالثثة بجهثود كبيثرة  تكثاد تكثون فثي كثل مكثان   األلفيةبين هاتين النظريتين يلج العالم في مطلع 

الحلارات وجثذور التالقثي واالخثتالف بينهثا. وقثد عجثل وزاد  أصولفهم  ةأعاددراسة اآلخر وفهما ومحاولا 

سبتمبر  التي يمكن تاشيرها كمفصل لنقطة انقال  تاريخية بكثل  33 أحداث األخصهذه الجهود على  أهميامن 

 المقاييس والقراءات.

نظريثة  متزايثدة فثي أهميثةاليثوم  يأخذري المحتوى الحلا أسسنجد انعكاس هذا االهتمام بتفسير  إذونحن 

نقف اليوم ننظثر بدهشثة  فإنناونظريات اجتماعية ونقدية.  أفكار الموجة الثانية ألي تأخذ  والتي غالبا ما العمارة

 إلثىالثالثثة  خصوصثا منهثا تلثك التثي تثدعو  األلفيةاالنعطاف الذي نالحظا في المقولة المعمارية في مطلع  إلى

فصثثل أي محتثثوى اجتمثثاعي حلثثاري عثثن عمليثثة الحكثثم الجمثثالي  وكثثون ذلثثك يتلثثمن صثثدى لثثدعوات نحثثو 

المناسثبة لعهثد العولمثة والجثات فثي  األرضثيةدة تذو  ضمنها الفروب واالختالفات  لتهيتة حلارة عالمية واح

 المنظور. األفق

التثي نشثا منهثا التبثاين بثين المنثتج الفكثري  األسثسالدراسثات التثي تتعمثق فثي تتنثاول  أهميثةمن هنا تبثرز 

 إلى أدتالتكوينية التي  األسس, في والتي تبح يصددهاوالمادي للحلارات المختلفة  ومنها الدراسة التي نحن 

األخرى  عن يريق البح, فثي عن العمارات  اإلسالميةة العربي العمارة تجابة الجمالية فيتلك الفروب بين االس

 .اإلسمميةالعربية  العمارةفي  اإليقاعالئوصية 

 لتحقيق ذلك الغر  فقد تشكل البح, في أربعة فصول 

عثرف علثى مفهثوم اإليقثا  فثي العمثارة العربيثة اإلسثالمية  الستكشثاف مثن محاولثة الت تئالا األو ال تكون

اآلفثثاب البحثيثثة المتاحثثة  وذلثثك مثثن خثثالل اسثثتعرا  ونقثثد مجموعثثة مثثن الدراسثثات الخاصثثة بنظريثثة العمثثارة 

فالي الحضالارة  اإليقالاعتنطلال  مالن متالا يم  العمالارةفي  لإليقاععدم وجود دراسة مستقلة اإلسالمية. حي, تبين 

, بحيالث تالوفر مقالاييو موضالوعية اإلسالمميةالعربيالة  العمالارةفي  اإليقاعلتحديد الئوصية  اإلسمميةالعربية 



 

 

 تتوضحنتيجة لذلك  ,الساب  والمعاصر في النتاج المعماري لإليقاعيمكن على أساسها تقييم البعد الحضاري 

جوانب التي يمكن مثن خاللهثا   للبح, عن الالعمارةفي نظرية  اإليقا ضرورة التعرف على أبعاد تناول مفهوم 

 العمارةفي  لإليقا دراسة األبعاد الحلارية 

ونقثد  اسثتعرا   عثن يريثق العمثارةفي نظريثة  اإليقا مفهوم  أبعادتمت محاولة تحديد  التئا الثانيفي 

فثي مجثثال البحث,  وذلثثك لغثثر  دراسثة األبعثثاد التثي يمكثثن مثن خاللهثثا تحديثثد  عامثثةمجموعثة مثثن الدراسثات ال

فثي األدبيثات المعماريثة لهثا  لإليقثا تبين وجثود مفثاهيم  اإلسالمية  حي,في العمارة العربية  اإليقا ة خصوصي

فثي  لإليقا  أألجراةيلتشكيل التعريف  انتخابهاتم  والتيفي الشعر والموسيقى   اإليقا أبعاد مشتركة مع يبيعة 

م وضالالوح المعرفالالة فيمالالا يخالالص األبعالالاد عالالد تحديثثد المشثثكلة البحثيثثة  علثثى أنهثثا اةضثثو علثثى مالبحثث,  الثثذي تثث

متهالالومي  أشالالكا  العناصالالر و , مالالن الالالم اإلسالالمميةفالالي األنسالالاق القياسالالية للعمالالارة العربيالالة  لإليقالالاعالحضالالارية 

 ,الموسالاليقية العربيالالة اتاإليقاعالالوفالالي األوناا الشالالعرية  اإليقالالاععلالالى الئالالا ص  اسالالتناداالتيميالالل والتسالالحات, 

 وضيح هذا الجانب.ولذلك فقد تشكل هدف البح, من محاولة ت

التوجا نحو بلورة مقياس يجسد تلك األبعاد الحلثارية. فتوجثا  لتحقيق هدف البح, تمو  لثالتئا الثافي 

فثي الشثعر والموسثيقى العربيثة فثي جثذورها الحلثارية ممثلثة بثدواةر  اإليقثا نحثو دراسثة سثمات   البحث, أوال

رابي وأخوان الصفا واألرموي  مع ما يقابلها في الشثعر الموسيقية العربية عند الفا اتاإليقاعوالعرو  للخليل 

تلثك  يعكس سثماتوالموسيقى الغربية لتوضيح التباين بين المجموعتين  ومن ثم محاولة بلورة مقياس كرافيكي 

التثي شثكلت األنسثاب  اتاإليقاعث  بحي, يمكن توتيفا لقياس درجة تحقثق الخصوصثية فثي اتاإليقاعواألوزان 

الغربيثة مثع  العمارةتم تطبيق المقياس على بعض نتاجات    ثماذ  معمارية من كال المجموعتينفي نم يةاإليقاع

على مستويات شكل التجميع الذي قابثل الثوزن الشثعري  اإلسالميةالعربية  العمارةمجموعة من أبرز شواخص 

لنقد درجة تحقثق التواصثل الموسيقي. بعدها تم توتيف المقياس  اإليقا ونظام الفسحات الذي قابل   في المقياس

 دفثي الشثعر والموسثيقى العثربيين وذلثك بعث اإليقثا الحلاري للعمارة العربية المتأثرة بالتراث مثع خصوصثية 

 اإليقثثا وأجثثراء مجموعثثة تغييثثرات علثثى المقيثثاس لكثثي يسثثتجيب للتطثثورات الحاصثثلة علثثى الثثوزن الشثثعري 

  .الموسيقي العربي

 الكثيثر مثنيحمثل  اإلسثالميةالعربية  العمارةفي  اإليقا أن تبين  الرابلالتئا في  نتاةج القياس ومن تحليل

ويتبثثاين عثثن   التجميثثع والفسثثحاتو شثثكل العناصثثر فثثي الشثثعر والموسثثيقى العربيثثة مثثن نثثواحي اإليقثثا سثثمات 

تبين في الشعر والموسيقى الغربيين  بينما  اإليقا للعمارة الغربية التي عكست بدورها سمات  يةاإليقاعالسمات 

في تحقيق التواصل الحلاري في موضثو   اإلسالميةالعربية  العمارةنجاح األعمال المعمارية المتأثرة بتراث 

 الموسيقى العربية. وإيقا وأن كان متواكبا مع التطورات التي حصلت على وزن القصيدة   اإليقا 

حلارية أصيلة ترتكز على الذاةقثة سمات  اإلسالميةالعربية  العمارةإن لإليقا  في أستنتج البح, من ذلك 

 .العربية المتجسدة في إيقا  الشعر العربي وإيقاعات الموسيقى العربية



 

 

السمات اإليقاعية للشعر  التوجا نحو دراسة خصوصية

والموسيقى العربية بالمقارنة مع ما يقابلها في الشعر 

 والموسيقى الغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية العمارةنقد الدراسات الخاصة بنظرية 

عدم وضوح المعرفة حول / الخاصةالمشكلة 

 ية اإليقا  في العمارة العربية اإلسالميةخصوص

 اإليقا  في نظرية العمارة

 استعرا  ونقد الدراسات العامة

 

 أبعاد ومفاهيم اإليقا  في نظرية العمارة

في األنساب القياسية  لإليقا عدم وضوح المعرفة فيما يخص األبعاد الحلارية  المشكلة البحثية/

 استنادامفهومي التجميع والفسحات  و أشكال العناصر خالل   مناإلسالميةللعمارة العربية 

 الموسيقية العربية اتاإليقاعوفي األوزان الشعرية  اإليقا على خصاةص 

في  بروز مفاهيم األنساب القياسية والفسحات والتجميع

 تحديد خصوصية اإليقا  في العمارة

األنسثاب القياسثية للعمثارة العربيثة فثي  لإليقا بلورة تصور نظري للبعد الحلاري  هدف البح,/

علثى خصثاةص  اسثتنادامفهثومي التجميثع والفسثحات  و أشكال العناصر   من خاللاإلسالمية

الموسثثيقية العربيثة  يمكثثن مثثن خاللثثا تثثوفير وسثثيلة  اتاإليقاعثثوفثثي األوزان الشثثعرية  اإليقثا 

 تراثية والمعاصرة.العربية ال العمارةفي  يةاإليقاعالبنى  أصالةقياس موضوعية لتقييم 
 

ية لألوزان الشعرية اإليقاعالتعبير كرافيكيا عن السمات 

 موسيقيةات الاإليقاعو

  خصوصية اإليقا  في البح, قياساتشكيل وسيلة 

 النتاةج

 المشكلة العامة/ اإليقا  في العمارة العربية اإلسالمية

في  اإليقا مع  العمارةفي  اإليقا بروز عالقة 

 الشعر والموسيقى

ل
ألو
ل ا
ص
لف
ا

 
ي
ان
لث
ل ا
ص
لف
ا

 
,
ثال
 ال
ل
ص
لف
ا

 
بع
را
 ال
ل
ص
لف
ا

 

 هيكل البح, -3-شكلال

مقارنة درجة التوافق لأليقا  في العمارة مع خصاةص اإليقا  

 في الشعر والموسيقى

 اتطبيق وسيلة القياس 



 

 

 

 

 الفصل االول/

 اإلسالميةالعربية  العمارةفي  اإليقا 
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 مقدمة التئا األو  2-1

في هذا الفصل هنالك محاولة التعرف على مفهثوم اإليقثا  فثي العمثارة العربيثة اإلسثالمية  مثن خثالل 

أسثثتعرا  ونقثثد مجموعثثة مثثن الدراسثثات التثثي تناولثثت اإليقثثا  فثثي نظريثثة العمثثارة اإلسثثالمية  لغثثر  

 التعريف األولي بمفهوم اإليقا  بشكل عام. أستكشاف اآلفاب البحثية المتاحة  وذلك بعد

 

 اإليقاع  تعريف 2-1

بمفهومثا العثام  مثن حيث, كثون  اإليقثا لعل اول ما يواجهنا في هذا البح, هو صثعوبة تعريثف مثا هثو 

 تعريفا يعتمد الى درجة كبيرة على الزاوية التي نتناول منها ذلك المفهوم.

 بصورة عاما من زاويتين  اإليقا تناولت مفهوم  في هذا السياب يمكن مالحظة أن الدراسات 

من حي, أساسا البثايلوجي والسثايكلوجي فثي العقثل البشثري. حيث,  اإليقا الزاويا االولى  وفيها يفسر 

 في التكوين االنساني  وذلك لتحديد اساسيات االستجابة لاليقا  في الدماة. اإليقا محاوالت دراسة جذور 

لدراسثثات الثثى وجثثود ميثثل جثثوهري فثثي العقثثل االنسثثاني لتجميثثع الظثثواهر تشثثير هثثذه المجموعثثة مثثن ا 

العشواةية ضمن انساب أيقاعية  أضافة الى وجود حساسية جمالية لدى معظم البشر تجثاه الصثوت والشثكل 

. حي, توضح أن لكثل شثخص قثدرة موجثودة منثذ الثوالدة علثى االسثتجابة لالنسثجام  تمتثد اإليقا واللون و

ء البداةي من الدماة*  وهي المنطقة التي تتميز بقدرتها على االستجابة للمثيثر الخثارجي جذورها الى الجز

  والتي فيها تتمثل ما تسثمى بالقيمثة ال"مثا قبثل جماليثة" باعثادة (14P.24)دون الرجو  الى العقل الواعي

. value (14P.15)البسثيط دون اعتبثار لوجثود القيمثة  اإليقثا التاثير المبهج لاللوان الصارخة والبريق و

أن أسثثاس هثثذه الحساسثثية الجماليثثة  التثثي يبثثدو انهثثا مشثثرويا بايلوجيثثا  هثثو فثثي وجثثود فسثثحات معينثثة فثثي 

 .  (14P.68)ترددات الصوت واللوء مفللة اكثر من االخرى  بينما فسحات اخرى تؤشر كنشاز

بض القلثب الثى موجثات الفثا ية لالنسان  من ناإليقاعتشير الدراسات البايلوجية الى الكثير من الدورات 

ات البايلوجية وما يستحسنا االنسان  مثل كون ايقثا  نبلثات القلثب اإليقاعللدماة  وقد ربطت بعلها بين 

البشري يمكن ايجاده في جميع انوا  الموسيقى  ابتداءا من قر  الطبول للقباةل البداةية وانتهاءا بسمفونيات 

 .(13P.243)موزارت وبيتهوفن

مثثن تكثثرار الحثثدوث  pattern طاإليقثثا  بانثثا نمثث Thomas Jeffersonالتوجثثا يعثثرف ضثثمن هثثذا 

recurrence شيء ما يحدث مع ذلك االنتظام يمكن لنا ان نتوقعا سلفا ونشعر بتكثراره ونحثرك اجسثامنا  

بثان لثا صثفة "تغثوي وتنشثط العقثل"  ويالحثث ان تثأثيره قابثل  George Puttenhamمعا. بينمثا يصثفا 

يمتلثك االنسثان   اإليقا بسهولة من شخص الى اخر  وأن لا تاثير منوم ومخدر  ويالحث كذلك ان  لالنتقال

بحيثثثث, ال يثثثثد  اال القليثثثثل مثثثثن انتباهثثثثا لألشثثثثياء االخثثثثرى وذلثثثثك ربمثثثثا يوضثثثثح عالقتثثثثا المعروفثثثثة 

 .(13P.244)بالسحر

*Limbic وهو الجزء المكون من منطقا لب الدماة وجذره 

 



 

 

علثثى خطثثوات توجثثد كثثذلك لأليقثثا  صثثفة تثثأيير المثثادة التثثي يتعامثثل معهثثا  مثثن حيثث, كونثثا يحثثافث  

cadence  تشثعرنا اننثا فثي عثثالم عخثر  عثالم شثبيا بثثذلك الثذي فثي المسثرح  عنثثدما تبثرز لنثا التجربثثة دون

 .(13P.245)المقدمات التي يقتليها الواقع 

  ومثا اإليقثا واهر الفيزياويثة التثي تسثبب ظتتعلثق بثال اإليقا الزاوية الثانية التي تتناول منها الدراسات 

فثي الفنثون. حيث, يعثد  اإليقثا ك التثي تتنثاول الظثواهر والعالقثات الفيزياويثة التثي تحكثم يهمنا منها هي تلث

  (21P.vii)أحد أسس التكوين الفني التي تشترك بها الفنون عاما سواء السمعية منها أو البصثرية  اإليقا 

فثي الثرقص   وتشير هذه المجموعثة مثن الدراسثات الثى أن الظهثور االولثي لاليقثا  فثي الفنثون  ربمثا كثان

 .(13P.254)عندما كانت كل وحدة ايقاعية تؤشر بواسطة اللر  بالقدم على االر 

 

 ":د الدراسات الخاصه بنظريه العمارة اإلسممية" نقاإليقاع في نظريه العمارة اإلسممية 3-1

جثدي تجعثل مثن غيثر الم اإلسالمية العمارةفي  اإليقا محدودية عدد االبحاث التي تناولت موضو   أن

ضثثف الثثى ذلثثك تشثثعب الطروحثثات التثثي تتناولهثثا اغلثثب تلثثك الدراسثثات أ  محاولثثة تصثثنيفها الثثى مجثثاميع

. مثن هنثا تثم اإلسثالمية العمثارةفثي  اإليقثا للمصطلح وكونا لم ينتظم في دراسثة مسثتقلة تخثص موضثو  

 تناول هذه الدراسات بطريقة مباشرة.

 

 "اإلسمميةالعربية  العمارةاسب والمنظومات التناسبية في " التنة المالكي قبيل ةاإليقاع في دراس 3-1-3

 أستعراض الدراسة:

. اإلسالميةالعربية  العمارةتعنى الدراسة بموضو  المنظومات التناسبية التي حكمت تصميم االبنية في 

 مجموعثة مسثتقلة ومن هنا استعرضت الباحثة منظومات التناسب تاريخيا  ويرحت بحثها على انثا يشثكل

. وتناولثثت (32P.66)مثثن انثثوا  المنظومثثات التناسثثبية  اف الثثى المجموعثثات السثثتة المعروفثثة تاريخيثثاتلثث

. وناقشثثت فيثثا فكثثرة القصثثدية (32P.88)الباحثثثة التناسثثب مثثن حيثث, كونثثا وسثثيلة وهثثدف فثثي عن واحثثد 

ت   وتوصثلت الثى ان التناسثب فعثل قصثدي فثي كثيثر مثن منجثزاالعمثارةوالعفوية فثي تنثاول التناسثب فثي 

 . (32P.125)اإلسالميةالعربية  العمارة

  وان للتناسب (32P.61)وقد تبنت الدراسة مفهوم لاليقا  على انا النتيجة التي نستخلصها من التناسب

 اإليقثا ان  على الرغم مثن. و(32P.129)نظام ايقاعي يجعل من الجزء والكل في عالقة تناغمية منسجما

ظم اقسام البح,  مثن حيث, افتراضثا ن حلوره كان واضحا في معلم يشكل موضو  البح, المباشر اال ا

.وتناولثت الدراسثا موضثو  التجريثد فثي الفثن االسثالمي ووصثفتا بانثا (32P.145)بديهية للتناسثب ةنتيج

الرياضية  حي, ترى في تلك القوانين الجوهر االساس لاليقاعثات الموسثيقية   اإليقا تحكما قوانين  تجريد

 .(32P.145)لاليقاعات الكونية ابسيط االتى تشكل ترديد



 

 

كبنيات فيزياوية شكلية واستندت فثي  اإليقا وتناولت كذلك مفهومي التكرار والنسق بشكل منفصل عن 

رى في التكرار ذي ي  ال The Art of Colour and Designفي دراستا   Gravesذلك على يروحات

 .(32P.109) وسيلا النتا  الهيمنة ومن ثم الوحدة في العمل الفني

مثن ثثم واألستنتا    مع تصنيفها وضيفيا وزمنيا اإلسالميةثم تم أنتخا  مدى واسع من العينات للعمارة 

  التثي مثلثت حسثب البحثث, منظومثة تكوينيثة قابلثثة اإلسثثالميةبثأن التناسثب سثمة خاصثثة وواضثحة للعمثارة 

وفثثق قواعثثد ايقاعيثثة مدروسثثة  ىة علثثل اعتمادهثثا التكثثرار لوحثثدات معينثثللتغييثثر واالضثثافة وذلثثك مثثن خثثال

 .(32P.230)يحكمها نظام تناسبي دقيق

 

 :قبيلة المالكي دراسةنقد 

لاليقا  على انا النتيجة التي نحصثل عليهثا مثن التناسثب  وهكثذا تكثون قثد  امحدد اتبنت الدراسة مفهوم

الكثيثثر مثثن  جعلثثت منثثا مفهومثثا تابعثثا  وتجثثاوزت بثثذلك المفهثثوم االشثثمل لثثا كلثثاهرة مسثثتقلا اشثثارت لهثثا

 االدبيات المعمارية  التي كانت من ضمن المراجع التي استندت عليها في دراستها للتناسب.

ي   حيث, يفهثم ضثمنا ومثن يروحاتهثا فثي قيثاس لاليقثا  فثي العمثارة اإلسثالميةأ ةكذلك لم تقدم الدراس

 التناسبية وتصنيفها.البديهية التي تنتج عن اثبات وجود العالقات  ةايارها النظري انا يمثل النتيج

  حيث, رغثم يثرح اإلسثالمية العمثارةحكمثت تصثاميم أ ةالثى وجثود نسثب مختلفث ةوقد توصلت الدراسث

الدراسثثة لعثثدة منظومثثات واالشثثادة بقيمهثثا التناسثثبية والجماليثثة  اال انهثثا لثثم تسثثتخدم لتثثدقيق القيمثثة الجماليثثة 

 كل هذه النسب المستنتجة تعتبر مرغوبة.للنسب المستنتجة  ولم يقدم البح, أي مرجعية لبيان لماذا 

ان التعايف مع موضو  البح, يبدو جليا خالل كل فصول البح,  بحي, لم يثتم اسثتعرا  او نقثد أي 

وجهات نظر معاكسة رغم وجودهثا بشثكل ال يمكثن تجاهلثة فثي االدبيثات المعماريثة  هثذا ال يثدعم البحث,  

 خالف ما هدفت لا هيكلية البح,.

  وكأنها اإلسالمية العمارةفي  اإليقا اوردتها الدراسة عن قوانين رياضية محكمة تحكم هنالك اشارات 

بديهة معروفثة  ولكننثا ال نسثتطيع ان نجثد أي مثن تلثك القثوانين فيهثا أو فثي االدبيثات التثي اسثتندت عليهثا. 

الخثرى او ربمثا باستثناء في حالثة كثون المقصثود هثو قواعثد المنظومثات التناسثبية الكالسثيكية للعمثارات ا

الثذي لثم تكتشثف لحثد االن قثوانين رياضثية تحكمثة  اإلسثالميةتكرار الوحدات الفلثاةية والشثكلية للعمثارة 

هو االسس الهندسية لبنثاء  باستثناء فرضيات لحاالت محدده هنا وهناك  اما اذا كان المقصود بتلك القوانين

او شاملة فاننا نجد انا من الصعب تعميمها على  فانها على كونها ليست قواعد مثبتة… اإلسالمية ةالزخرف

 كل جوانب المنتج المعماري.

 

 



 

 

 :اإليقاع في دراسات عبد الباقي ابرا يم 4-1-3

 "ألمعاصرة, المنظور اإلسممي للنظرية المعمارية اإلسمميةتأصيا القيم الحضارية في بناء ألمدينه "

 

 أستعراض الدراسات:

ضمن مفهوم اشثمل أيلثق  في العمارة األسالمية اإليقا  رد عبد الباقي أبراهيمفي الدراسة األولى أو      

  التي تظهر في اإلسالمية ةأحد القيم المعمارية في ألمدين تناولا على أناعليا مصطلح " التنغيم" الذي تم 

ت المبثاني لتنغثيم فثي واجهثاغلب ما يظهر هثذا اأن أو  ر المعماري للواجهات في العمارة اإلسالميةالتعبي

 -من التنغيم: ةالدراسة األنوا  اآلتي تصنفحي,  ة ألعام

 0ةموجود في وكالا الغوري في القاهرمثال ما هو  -التنغيم بإيقا  منتظم مع اختالف في المستوى   -ا

مثال الواجهة ألرةيسية لمدرسة السلطان حسثن فثي ألقثاهره  حيث, يتكثرر التشثكيل  -التنغيم المتجانس - 

 0لفتحات على مسافات غير منتظمة الطولي ل

التثي  ةمثثال الفتحثات المثلثث –اإليقثا  المعمثاري التغيرات على نغما مستمرة  حي, يظهر التنغيم مع  - 

 .(55P.52)تهرت في المباني القديمة بوسط الجزيرة العربية

لثى أنثا يؤكثد   عاإلسثالمية بين المسطحات والفتحات في العمارةتورد الدراسة كذلك موضو  التباين 

 ةارتبايثات تشثكيلي اعتبار العناصر المعمارية أعلاء مميزه في تكوينات متكاملة  من حيث, عثدم وجثود

 .(55P.51)ة مفتعل

البسثيط متغيثر النبثرات "مثن  اإليقثا إن إحسثاس المسثلم بالجمثال يكمثن فثي  يرى عبد الباقي أبثراهيم     

" وان إحساس المسلم بالجمال يكمن فثي عمثق إيمانثا بثا  حي, إن اإلسالم يعنى بالتنغيم في تالوة القرعن

 . (54P.106) خالق كل شيء

وتليف الدراسثة بثان القثيم ألتشثكيلية للفثن والموسثيقى يصثعب تطبيقهثا علثى القثيم ألتشثكيليا للعمثارة 

كثر بسبب االختالف بين بناء الفكر المعماري عن أساسيات ونظريات الفنون ألتشثكيلية  حيث, إن بنثاء الف

المعمثثاري يحتثثا  إلثثى أسثثس تشثثكيلية معماريثثة المفهثثوم  والتشثثكيل المعمثثاري يبثثدأ بمعرفثثا الخصثثاةص 

بينها سواء في المستوى األفقي أو في التشكيل بين  ةتظمة المختلفة ثم العالقات الحسيالحسيا لإلشكال المن

 .(54P.115)الكتل والفراغات المعمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :برا يم عبد الباقي أ دراساتنقد 

 

تتخذ دراسات عبد البثاقي إبثراهيم أساسثا منطلقثا مختلفثا عثن الدراسثات األخثرى فثي نتناولهثا للعمثاره 

  حي, إن دراساتا في الجوهر تعبر عن فهم مثالي مجرد أكثر من تعبيرها عثن الواقثع. ويوجثد اإلسالمية

نا أي منجز معماري وهما الجانب خلط في الدراسات بين الجانبين الرةيسيين لتكوين المعنى الذي يعبر ع

الظاهري للشكل المعماري والجانب البثاين لمعثاني العمثل المعمثاري  فالجانثب األول يكثون فيثا المعنثى 

الوحيد للعمل المعماري هو قواعد التكوين والعالقات التثي تثربط العناصثر فيمثا بينهثا وتثربط بثين العمثل 

سثية فثي التركيثب الجمثالي ألي عمثل معمثاري وان كانثت وموقعا ومجاوراتا وهذه القواعثد للتكثوين أسا

تختلثثف مثثن حلثثارة ألخثثرى تبعثثا للمثثوروث الثقثثافي والتكثثوين الحلثثاري للفثثرد والمجتمثثع  ولثثيس فثثي 

 وجودها أو عدما.

إن القثيم ألتشثثكيلية وقواعثثد التكثثوين مشثتركة بصثثورتها ألعامثثة بثثين معظثم الفنثثون بصثثورة أو بثثأخرى 

قي إبراهيم  وهذا التداخل في جانب قواعد التكوين لثم يثأت بثا الفكثر الغربثي أو خالف ما جاء با عبد البا

الحلارات الغربية كما تصور لنثا الدراسثة حيث, إن لثا جثذورا فثي جميثع الحلثارات ألسثابقة والالحقثة 

. ولكن االختالف هنثا هثو عثن أي إنسثان تعبثر  حيث, إن ملثمون اإلسالميةلإلسالم ويلمنها الحلارة 

 ربما كان التعبير عن اإلنسان المسلم والمجتمع اإلسالمي. اإلسالمية العمارة

 اإلسالميةوال توضح الدراسة العالقة بين ما يوصف بأنا جمال حسي وعايفي فكري مرتبط بالعقيدة 

وبين الجوانب ألجماليثة التثي تعطيهثا الدراسثة حثول االمثلثة  مثن نثواحي الوحثدة والتجثانس والتثدر  فثي 

 . اإلسالميةناصر المعمارية  وعن جوانب أرتبايها بالعقيدة التشكيالت للع

  حي, إنها الملمون الثابت للعقيدة اإلسالميةنفس ألحالا تلوح لنا في القيم التي تستنبطها الدراسة من 

 0ةيا الدراسة القيم التراثيفي الواقع عبارة عن انتخا  من ما أيلقت عل

وهثو التنغثيم  وتكتفثي بتصثنيفا الثى ثالثثة أنثوا   قبثل  ضثمن مصثطلح اشثمل اإليقثا وتورد الدراسثة 

وصثثف هثثذه األنثثوا  بأشثثا رة عامثثة دون تفصثثيلها أو بيثثان مصثثادرها وجوانثثب اشثثتراكها أو تباينهثثا مثثع 

ات في الحلارات األخرى أو عالقاتها وتداخلها مع القيم ألتشكيلية األخرى  وهكذا فالدراسة تفتقد اإليقاع

 .اإلسالميةالعربية  العمارةفي  اإليقا وضوح ولم تطرح وسيلا لقياس خصوصية إلى ألدقة والشمول وال

 مثع هثذا تبقثثى للدراسثة أهميثة كبيثثرة نابعثة مثن أصثثالة المثنهج الثذي أتبعتثثا  ودعثت البثاحثين ألتباعثثا 

من داالا متا يم  اإلسمميةالعربية  العمارةوالمتمثا بأستخمص المتا يم والمقاييو المطلوبة لدراسة 

 لحضارة نتسها, وعدم جدوى أستخدام المتا يم المشتقة من بيئات ثقافية وحضارية أالرى.ا

 

 



 

 

 ”Geometric Concepts in Islamic Art“دراسة عئام السعيد  1-1-3

 أستعراض الدراسة:

 

في  تهدف الدراسة إلى تحديد مدخل اإلنسان للقياس ولتحديد المفاهيم الهندسية للتكوين ويرب تطبيقها

  ويرى السعيد بأن أكثر حقول الفن اإلسالمي مربوية من الصين إلى أسبانيا (23P.xi)ول المختلفة الحق

و الطرز ألمستخدمة. وان عدم وجود قبول لفن  األشكالبتوحيد مفاهيم التكوين بالرغم من تنو  المواد و 

فثثي فثثن التثثزيين  التصثثوير فثثي الحلثثارة االسثثالميا هثثو الثثذي قثثاد إلثثى تطثثوير مفثثاهيم موحثثده للتكثثوين

 التجريدي  الذي يراه يسمو فوب العالم المادي بدال من تمثيلا.

يشير السعيد  إلى أن استنباي الفن اإلسالمي لألشكال من منطلق الداةرة يعبر من الناحية ألرمزيا عثن 

انثا  . ويليف(41aP.ixافكرة التوحيد  التي هي عقيدة ميتافيزيقية لوحده الخالق كمصدر لجميع التنو  

المتعلقة بثاال نظمثة الهندسثية التثي تسثتند علثى التقسثيم  األشكاللذلك السبب قام الفنان المسلم ببح, جميع 

المنتظم للداةرة ضمن شكلها األكثر نقاءا  والتثي يمكثن أن تالحثث فثي فثن الثديكور  ويثرى بثان الحلثور 

ندما يؤخذ هذا اإليار في االعتبار فان الخفي للداةرة ضمن العالقة الهارمونية بين األجزاء والكل  وانا ع

الفنان أستطا  أن يشكل داخلا العناصر المختلفة للعمثل بحيث, كثان حثرا تمامثا فثي إيثالب العنثان لخيالثا 

 .suffocatedلكن بدون تقييد  guidedوالذي كان موجها 

ملثاهاة مثع  انا أضافا للتناسب  فأننا نجد فثي الفثن اإلسثالميTitus Burkhart وتنسب الدراسة ل 

  governs متلثمن اإليقا وأن "… الموسيقي على هيتا " الفسحات  اإليقا أو  meterحقاةق التقييس 

أيلا في النظام البصري في إحكام تدفق االرابسك الذي لعب دورا رياديا في الفنون في العالم اإلسالمي  

منعثت تحقيثق مفثاهيم تجريديثة  subjectiveبينما قوانين الفن التشبيهي ألمستنده علثى الجماليثات الذاتيثة 

 األخرى للتعبير الفني في الحلارات األخرى. األشكالموحده متشابهة بين الفنون البصرية و 

هثا كطريقثا للتقيثيس والتكثوين قبثل تهثور يريقثة القيثاس توتيفيشرح السعيد كيف أن الهندسة قد تم  

  اسثتنادا علثى نفثس المبثادئ اإلسثالميةي الحلثارة المترية  وكيف تم تشكيل أكثر أشكال التعبير الفنثي فث

والثثذي اسثثتنبط فثثي الحلثثارة  balance, orderألتنظيميثثة أو مثثا أيلثثق عليثثا فثثي دراسثثتا "الميثثزان" 

  العمثارةكقاعدة لقوانين اإلبدا   ويرى ان ذلك جعثل المثدخل الهندسثي لفنثون الخثط  الثديكور   اإلسالمية

 موحدا. التكوين الموسيقي والشعر العربي 

ان تلك الطرب الهندسية  من جهة أخرى مكنت الفنان المسلم من اإلبدا  بحرية و سهولة اكبثر وبدقثة  

ولكن دون تعقيدات النظام الرقمي. وان تداخل العالقات الملبوي بثين األجثزاء والكثل للتكثوين الفنثي تثم 

 الحصول عليها بغض النظر عن الطراز والشكل و المقياس.



 

 

وضثثو  األنسثثاب الهندسثثية فثثي التصثثميم اإلسثالمي  أشثثار السثثعيد إلثثى مثثا أسثثماه "مفهثثوم فثي تناولثثا لم

والثذي عرفثا بأنثا ترتيثب منظثومي لوحثدة مكثررة تنثتج  repeat unit of designالوحثدة ألمكثررة" 

 .(23P.7)بتكرارها التصميم ككل  وضر  مثاال عليها في تفعيلة الشعر العربي 

المحثددة بمبثادئ التصثميم  وفثي مثواد البنثاء  األشكالارية تميز بواسطة يرى السعيد بأن الطرز المعم

التطبيثثثثثثق  التثثثثثثي تعكثثثثثثس معرفثثثثثثا ومعتقثثثثثثدات  mediaووسثثثثثثاةل  formulaeويريقثثثثثثة تشثثثثثثكيلها 

 .(23P.125)المجتمع

يقارن السعيد في دراستا بثين بنثاء النسثق المكثرر للشثبكة االساسثية للنجمثة الثمانيثة وبثين بنيثة البحثر 

لمستنده على التفعيلة المتكررة ثمانية مرات "في بحر المتدارك والمتقار  مثال" أو تفعيلتثان العروضي أ

تتكرران أربع مرات "مثال بحر الطويثل والبسثيط"  بينمثا تكثرار التفعيلثة ثثالث  successiveمتتابعتان 

مة السداسثية  حيث, مرات"مثال بحر الخفيف" أو مرتين متتابعتين يمكن مقارنتا ببناء النسق المكرر للنج

المللعين المتقايعين قد يأخذان أي موقع نسبي احدهما لآلخثر باسثتثناء التطثابق. وهكثذا يجثد السثعيد إن 

جميع البحور الستة عشر للشعر الكالسيكي العربي يمكن استخدامها لتشكيل شبكات أساسية مسثتندة علثى 

 .(23P.136)ألنجمة السداسية والثمانية

مثثن الحثثروف  verseإلثثى السثثكون  lineنثثاء البحثثر أو النسثثق الصثثوتي للحركثثة ويالحثثث السثثعيد إن ب

تجمع بنسب مختلفثة وسالسثل بواسثطة اسثتعمال نفثس  vowels and consonantsالساكنة والمتحركة 

التفعيلة أو تفعيلتان مختلفتان بالمقارنة مع بناء ألشثبكا االساسثيا  حيث, تتكثون الوحثدة ألمكثرره للتصثميم 

ية أو دات ملثلعة موضثوعا بزوايثا معرفثا بثين الواحثدة واألخثرى باسثتعمال أجثزاء متسثاومن بناء وحث

 . ةمتناسبة من الداةرة ألمولد

 40/44فعلى سبيل المثال  يالحث إن البحر الطويل تكون فيا نسبا الحثروف المتحركثة إلثى السثواكن 

 كل البحر.وهكذا فان التناسب الهندسي للجزء منعكس في  5/4وجزةا  30/32وشطره 

II0I0   II0I0I0            II0I0    II0I0I0                      II0I0    II0I0I0      II0I0    II0I0I0       

 في الزمن. اإليقا في الفلاء و اإليقا وهكذا يستنتج السعيد بان نفس المفاهيم حددت عمل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عئام السعيد: دراسةنقد 

 

يتها من محاولة البح, فثي األسثس التثي أدت الثى وحثدة القواعثد المفترضثة تكتسب دراسة السعيد أهم

  والتي يعزوها الى المثدخل الهندسثي التجريثدي المشثترك اإلسالميةالتي شكلت السمات الخاصة بالفنون 

 لتلك الفنون.

يفتر  السعيد وجود أنساب هندسثية حكمثت الشثكل فثي التصثميم األسثالمي ممثلثة بالوحثدة المكثررة  

لتي يقارنها بتفعيلة الشعر العربي  وعالقة الحروف المتحركثة والسثاكنة ضثمن بنيثة الثوزن العروضثي  ا

اال أنا يكتفي بتناول عام لعدد التفعيالت في البحور الشعرية  ونسبة عدد الحروف المتحركة الى السثاكنة 

 في البحر الطويل.

البحث, عثن جثذور قواعثد التكثوين التثي  رغم أهمية مالحظات السعيد  النابعثة مثن ريثادة الطثرح  فثي

يثة للشثعر العربثي  أال أن المحاولثة تحمثل العديثد مثن اإليقاعفثي القواعثد  اإلسثالميةحكمت تشكيل الفنون 

 التناقلات عند تناولها على المستوى التفصيلي  والتي تنبع من مجموعة تساؤالت:

 

  اإلسثالميةبح ممثلثة لجميثع منتجثات الفنثون يثة فثي الشثعر العربثي أن تصثاإليقاعأوال: كيف يمكن للبنيثة 

 في األقاليم المختلفة. اإلسالميةرغم تباين اللغات التي تكلمتها الشعو  

ثانيا: أن عدد التفعيالت فثي شثطر البيثت الشثعري ال يمكثن أن يمثثل تلثك القواعثد الثابتثة بسثبب كونهثا لثم 

شثثكال مختلفثثة لكثثل بحثثر كالكامثثل تسثثتعمل بعثثدد ثابثثت يمكثثن األسثثتناد عليثثا  حيثث, يوجثثد هنالثثك أ

 الخ…والمشطور والمجزوء

ثالثثثا: أن أعطثثاء اهميثثة لنسثثبة عثثدد الحثثروف السثثاكنة الثثى المتحركثثة فثثي بيثثت الشثثعر العربثثي  ال يمكثثن 

األستناد عليا بسبب عدم وجثود شثكل واحثد للثوزن الشثعري  حيث, نثادرا مثا يسثتخدم الثوزن بشثكلا 

يا "الزحافثات والعلثل" والتثي تشثكل القاعثدة ولثيس األسثتثناء العروضي المثالي  وغالبا ما تدخل عل

 في الشعر العربي الكالسيكي.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "اإلسمميةالعربية  العمارةشعرية " To Tonnaدراسة  2-1-3

 أستعراض الدراسة:

والتحليثثل architectural scansion إلثثى أن عمليثثا اسثثتخالص األوزان المعماريثثة  Tonnaيشثثير

تكتسب أهمية كبيرة  اإلسالميةالعربية  العمارةلطرب عمل البنيات ألشكلية مع بعلها في الميثوديولوجي 

. فباالضثثافا إلثثى كونهثثا تشثثكل يريقثثة لوصثثل التقاليثثد التراثيثثة واالسثثتمتا  (5P.182)فثثي وقتنثثا الحثثالي 

لصثة مثن تلك القيم ألمستخ corporationبعمارة الماضي  فان أهميتها تكمن في كونها تقود إلى تلمين 

 .(5P.182)التراثية في النتا  المعماري  بحي, تظل تلك القيم فعالة في مباني المستقبل العمارة

ف تثثلخلفثثاء بنثثي أميثثا أنهثثم أول مثثن و Tonnaينسثثب 

  كوسثيلة ألقامثة اإلسثالمية  فثي الحلثارة العربيثة العمارة

ولتوسثثيع عفثثاب هيمنثثتهم السياسثثية  إسثثالميةهويثثة عربيثثة 

(5P. 182),تهثر فثي عهثد الخليفثة الوليثد بثن عبثد    حيث

الملثثك مثثا أيلثثق عليثثا فثثي دراسثثتا  الشثثعرية العربيثثة فثثي 

  وقثثد an Arab poetics of architecture العمثارة

  -فسر المصطلح بمعنيين:

وقواعثثثد التكثثثوين مقارنثثثة بتلثثثك  األشثثثكال: كنظثثثام مثثثن األو 

ألمسثثثتخدمة لثثثنظم الكلمثثثات فثثثي الشثثثعر واألصثثثوات فثثثي 

 الموسيقى.

والتقنيثات  األشثكاليف ت  حي, تم توtragic discourseوال   poetic utterance: التعبير الشعري الثاني

 .اإلسالميةوالمواد في النظام من حلارات قاةمة ولكن بعد صهرها ضمن تعبير أصيل للرؤية العربية 

أقامثة مسثجد ضثمن  وهنا تورد الدراسة رواية ذات مغزى مهم في مجال البح,  عندما أراد المسثلمون 

المبنى السابق الذي شغلا المسجد األموي  قاموا باستخدام نفس االعمدة  ولكنهم أعادوا ترتيبها ضمن سور 

مختلثف لتنظثيم نفثس  orderالمبنى القاةم وذلك لتالةم ألذاةقا العربية  و يرى في ذلك بأنهم استخدموا نظام 

  .3-1العنصر المعماري  الشكل ا

والتماسثثثك  orderلثثثك الشثثثعرية تكمثثثن فثثثي ألحاجثثثا لخلثثثق ملجثثثأ يتميثثثز بالنظثثثام ويثثثرى إن جثثثذور ت

coherence  خار  العالم الذي تم إدراكا علثى انثا خطثر ومربثك  وتسثوير ذلثك الملجثأ المثنظم للمحافظثة

 عليا. 

والطريقة ألمستخدما هثي أقامثا الفلثاء المنتخثب حسثب نظثام مثن الخطثوي االساسثية تعمثل ضثمنها        

شكلية ومعاني تعاود الحدوث وتشترك بأشثكال مثاليثة أو متشثابهة تنتشثر وتسثود  وأن االختالفثات  وحدات

 (6P.627)المصدر -المسجد االموي–  3-4االشكل



 

 

 rhythmicيثةاإليقاعواألنمثاي unit forms ألنوعيثة الحلثارية بثرزت مثن خثالل نثو  البنيثات ألشثكلية

patterns  ألمستخدمة(5P.183). 

العربيثة  العمثارةنيثة التثي تطثورت عنهثا قراةثا األسثس التكوي Tonnaعلى مستوى المخططات يحاول     

 -:تيةتوصل إلى األنماي الشعرية اآلوي اإلسالمية

مبدأ الوحدة ألمكررة  ممثلة بالشبكة المتعامثدة  -أوال

لالعمثثثدة حثثثول مركثثثز معثثثين "يمثلثثثة الفنثثثثاء 

 اإلسثثثالمية العمثثثارةالوسثثثطي" والتثثثي أعطثثثت 

يثثثثثثثثابع أمكانيثثثثثثثثة االضثثثثثثثثافة أو االختثثثثثثثثزال 

 .5P.184)ا

  اسثثتخدم tripartitionمبثثدأ التقسثثيم الثالثثثي  -ثانيثثا

في ار  العر  لتلمين بنية شثكلية مركزيثة 

شثثكل كمثثا فثثي ضثثمن وحثثدات اكبثثر لهثثا نفثثس ال

 .5P.185)خيلر اقصر الحير الشرقي واإل

يفها فثي تألشعاعية  مثال تلك التي تم توالبنية  -ثالثا

 قبة ألصخرة.

  والتي توجد fractal geometryيسميا بهندسة التجميع  كذلك إلى فر  من الرياضيات Tonnaيشير    

يشثكل اصثل ويبيعثة شثعرية  themeنفسها في اكتشافات النظام في الفوضى الظاهرة  على إنها موضو  

المتكونثة مثن الخطثوي التثي تشثكل السثطوح ثثم  األشثكال. والتي تعيد التأكيد عليها تلك (5P.185) العمارة

الجثثثثدران ذات  ة.والتثثثثي يمكثثثثن ضثثثثمنها ترجمثثثث(5P. 188) ةثانيثثثث تعثثثثود لالنحثثثثالل إلثثثثى الخطثثثثوي

تشترك  negativeوفسحات سالبة  positiveعلى إنها تراكب لكوات موجبة   crenelated wallالكوات

ا العربية تتميز بكونهث العمارة. وأن تلك الوحدات ألشكلية في (5P.188)بوحدات شكلية متشابهة أو مميزة 

تنوعة ومواد ومواضثيع مختلفثة فمثثال نالحثث أن نفثس ألنجمثا الثمانيثة تظهثر فثي م ةتنتشر في أصناف فني

 .(5P. 188)ألعماره وأعمال الخشب والحديد والخزف 

الغويية  في ميلها نحو تأسيس  العمارةخاصية مشابهة لما هو موجود في  اإلسالميةويرى ان للعمارة      

الموجثود فثي العمثارات  األشثكالوضثا عثن مبثدأ اسثتقاللية ع similarityنظامها استنادا على مبثدأ التشثابا

تثم  orders of architectureمنظومة مثن القواعثد  اإلسالمية العمارةالكالسيكية األخرى  حي, يجد في 

هثا فثي توتيفبموجبها استخدام نو  واحد من األقواس مع عدد محدود مثن التغييثرات علثى شثكل العمثود  و

 ألشكلية. عدد غير منتهي من الوحدات

  3-1الشكل ا

مخطط جامع -األعلى الى اليسار -3

 قريبة الكبير
مخطط حصن -االعلى الى اليمين -4

 األخيلر

مخطط قبة  -اليسار األسفل الى -1

 الصخرة

 6)االمصدر 



 

 

 alterationوالتنثاو  opposition مثن خثالل التقابثل contour patternوان مبثدأ التشثابا علثى توليثد 

للبثثروزات واالرتثثدادات  التحثثد  والتقعثثر  وكثثذلك المقثثايع المسثثتقيمة والمنحنيثثة  وتقثثرا الدراسثثة فثثي ذلثثك 

  وكثذلك ملثاهاة rhyming اإليقثا باألصوات للحصثول علثى تنغثيم  manipulationملاهاة للتالعب 

 في الموسيقى. pitchللتغييرات أو التلادات في الشعر  وكذلك لتعديالت ألطبقة 

مثثثال ذلثثك تجثثده الدراسثثة فثثي الوحثثدة النابلثثة بالحيثثاة التثثي  

تنسج الجامع الكبير في قريبة  حي, استخدم القوس على شثكل 

حثذوة الفثثرس وتثثم إخلثاعا لعثثدد مثثن التعثديالت قبثثل تجمثثيعهم 

. بحيث, eloquent(5P.187)عا إلنتا  مقالة معماريثة بليغثة م

ننتهثثي مثثع عاةلثثة مثثن الوحثثدات ألشثثكلية تجمعهثثا نفثثس الوحثثدة 

ألمولثثدة دون أن تكثثون مشثثتركة بثثالحجم والتشثثكيل  مثثثل هثثذه 

 genusالمتشابهة يمكثن أن تعثرف بثذره  األشكالالمجاميع من 

يثثة وتياراتهثثا وكثثذلك أصثثنافها ألمحل اإلسثثالميةألعمثثاره العربيثثة 

 االساسية.

العربيثة  العمارةأضافة إلى ذلك تالحث الدراسة أن أي عملية زخرفا أو تزيين أو معالجة للجدران في       

  حيث, clothingلها تسمية ذات مدلول شعري فثي اللغثة العربيثة تلثك هثي لفظثة أكسثاء المبنثى  اإلسالمية

الخاصثة وكأنهثا علثى عبثاءة ملقيثة علثى جسثم المبنثى   تتبع الزخارف علثى الجثدران تناترانهثا وعالقاتهثا

 .(5P.187)وعاده ما تتجاهل الفواصل والوصالت على السطوح والحجوم 

 اإلسثالميةالعربيثة  العمثارة" فثي metric patternكذلك ترى الدراسة فيما تسميا " األنماي المقيسثة       

ط للمقايع " الوحدات" ألمشدده وغيثر ألمشثدده ملاهاة للخطوات في الرقص وكذلك ملاهاة للتتابع المنم

في الشعر العربي  وكذلك لتعاقب األصوات ألمنبره وغير ألمنبثره فثي الموسثيقى. حيث, تعتبثر أن عناصثر 

نفسها أكثثر مثن الفلثاءات الفارغثة أو امتثدادات أسثطح الجثدران  assertمثل الدعامات أو الشبابيك تبرز 

 intervalsكثثثوين معمثثثاري  مثثثع اعتبثثار الفسثثثحات بينهثثثا كفواصثثثل بينهثثا ويمكثثثن أن تعتبثثثر كلثثربات لت

(5P.190). 

ات ألتكراريثة اإليقاعثهثي التثي قثادت إلثى  اإلسثالميةأن مثل تلك األنماي المقيسة في ألعمثاره العربيثة       

repetitive rhythms النهاةي ضاهريا لالعمدة بمسافات متساوية وكذلك للثدعاماتلالتي يحدثها التقدم أ 

 .(5P.191)واألقواس  رغم امكانيا تعريف تعديالت رقيقا على تلك األنماي المقيسا 

ات مثن العناصثر اإليقاعثلتشثكيل   architectural motifوتؤشثر الدراسثة وجثود موتيثف معمثاري    

 ة:اآلتيالمقيسة حسب الحاالت 

 (25P.32)المصدر -تفاصيل من جامع قريبة–  3-2االشكل



 

 

البسثثثيط المهثثثيمن المتشثثثكل مثثثن  اإليقثثثا هنالثثثك حالثثثا  -أوال

الجثامع س  كما في مسجد ابن يولون والعتبات واألقوا

األزهثثثر  حيثثث, نجثثثد سلسثثثلة متناوبثثثة مثثثن المشثثثاكي 

niches  والحليثثثات الداةريثثثثةroundels  والتعميثثثثدات

  وجثثثثوهره colonattes interwoven ةالمتحابكثثثث

تجميثثثثثع قياسثثثثثي لعناصثثثثثر معماريثثثثثة مكثثثثثررة لعمثثثثثل 

إليقثثا  كلثثي بسثثيط مثثع إيقثثا   counterpointيبثثاب*

 . (5P.191)سامها ألرةيسيةخر يتطور ضمن أقع

وفيها يكون المركز مؤشر بواسطة الجمع بين االعمده المزدوجة وتكبير أو تقليل الفسحات. كما في  -ثانيا

 insertedحالا الجامع الكبير في القيروان حي, يكون التجميع القياسثي للعناصثر المعماريثة مثدخل 

 .  (5P.191)ولتأشير مركزالكلي البسيط  اإليقا على نقطة واحدة لكي تقايع 

 Georgesأضثافت الدراسثة قراةثا مختلفثة عثن قراةثة

Marcais .في تحليلا لباحة السبا  في قصر الحمراء 

بان ما يظهر للوهلة األولى على انا  Marcaisفبينما يثبت

تتابع اعتبايي ألعمده منفردة ومزدوجة أصبح شاهدا غير 

" overlappingة " تركيثب راكبثاعتيادي علثى وسثيلا لم

معمارية على أخثرى  عنثدما تعمثل نفثس ألمجموعثة  ةنوي

علثثثى مسثثثتويين أو أكثثثثر والثثثذي pertainsمثثثن االعمثثثدة 

علثثثثثثى انثثثثثثا معثثثثثثادل معمثثثثثثاري لثثثثثثل Marcaisيصثثثثثثنفا

taktestickung 3-4في الموسيقى االشكل.  

  ميةاإلسثثال العمثثارةقامثثت الدراسثثة  اسثثتنادا علثثى يرحهثثا بخصثثوص اسثثتخدام األنسثثاب المقيسثثة فثثي 

ات بطريقة أخرى وذلك عند قراةثة الفسثحات الثالثثة فثي كثل اإليقاعبتوضيح امكانية قراةة هذا النو  من 

نهاية من الواجهة األيول كانعكاس للواجهات الجانبية لالجنحة في كل نهاية للساحة  وعندها يمكن رؤية 

الثنمط الكالسثيكي للمسثاجد  أي فسثحة  االستطالة األكبر المتبقية من التعميد تنقسم إلى ثالثة أجزاء حسثب

وسطية مشثددة بواسثطة أعمثدتها المزدوجثة وقثوس مركثزي كبيثر مجثنح علثى الجثانبين بخمسثة فسثحات 

االعمدة على  doublingمقوسة  وتقسم هذه المقايع ألمجنحة من جهة أخرى إلى ثالثة أجزاء بملاعفة 

 .(5P.193)   3-4كل من جانبي قوسها المركزي االشكل

ذلك تؤكثثد الدراسثثة أن المعمثثاري العربثثي كثثان خبيثثرا فثثي اسثثتعمال االعمثثدة المزدوجثثة  وتقليثثل وبثث

وملثثاعفا الفسثثحات  وتغييثثر االرتفثثا  واللثثون  وتشثثكيل الثثديكور لتأشثثير مركثثز أو منطقثثة ذات أهميثثة 

 (5P.190)المصدر -الجامع الألزهر–  3-5االشكل

 (5P.190)المصدر -مسجد ابن يولون–  3-6االشكل

تحليل –  3-4االشكل
 با مارسيا لباحة الس

 (5P.193)المصدر

   3-4االشكل
 To Tonnaتحليل -4

 (5P.193)المصدر



 

 

قااا الاالقا   ا أاال   ل اا   ماا  هااا خاا ال  الماااط قااا الياالى ال اااا الاا  الياالى الماا ل   syncopationالطباا أ  ا الخاا الم القا اال   *
 ((63P.7)اآلا 
غن ى أا   قاا األاااال ألا  خاك  ااط اه    (62P.35)  فك ة اله  قان لقا ل   الباللفانلة ه  القا ل   قخ   ة األلح ا الخ  خ خق  أل**ا
   (62P.103)حن  لانله ااح   ا يق أة ف  قاايهة اط لحن  آا  لانله  ف ا   ا يق أة آا اا  بحلث خخ    األااال ف  خاافأل

 

خاصة. وترى الدراسة في ذلك ملاهاة لما هو موجثود فثي الشثعر الجثاهلي مثن مواضثيع مسثتقلة  حيث, 

لرغم من معالجتها بمخيلة المعة إال إنها بقيت غير مرتبطة بأي منطق أو تسلسل قصصثي أو وجثداني  با

 cadencesات اإليقاعثثوذلثثك يماثثثل المواضثثيع ألمعقثثدة التجريثثد للموسثثيقى العربيثثة والتثثي بثثرزت عبثثر 

وحثدة  معقد لألصوات  أو حركات متلادة لربطهم معا ضثمن **polyphonyاالنهاةية  بدون أي تعدد 

 .  (5P.195)علوية أو توجيههم نحو ذروه أو نهاية

  Gombrichوتعلل الدراسة ذلك بأنا كراهية للفراة أو حب ل "الالنهايثة" كمثا يفلثل أن يشثير لهثا 

  وهيمنثة األجثزاء ألدقيقثة علثى تشثكيل microtonalityتظهر في الديكور كمعادل بصري للتنغيم الدقيق

حتفاليا الحياة أينما نظرنا على شكل تتابع لتجثار  مجثزاة وغيثر مربويثة بثأي الكل. وهكذا فإننا نفاجأ با

 . (5P.195)خيط من السبب والنتيجة 

تفتثثر  خصثثاةص تسثثهل  اإلسثثالميةالعربيثثة  العمثثارةات ألتكراريثثة فثثي اإليقاعثثوتثثرى الدراسثثة بثثان 

 .(5P.195)يقوس الصالة وتهدي العقل وتوجها للخشو  واالندما  بالمطلق 

 -:To Tonna دراسةنقد 

أهميتها من كونها تتبنى منهجا يهدف إلى إستنتا  األسس التكوينية التي تثم علثى  Tonnaتكتسب دراسة 

  والتأكيثثد علثثى دعثثوات سثثابقة ألسثثتخالص أوزان اإلسثثالميةالعربيثثة  العمثثارةأساسثثها تحقيثثق خصوصثثية 

واسثثتنتا  مفثثردات  اإلسثثالميةر العربيثثة معماريثثة والتحليثثل الميثيودولثثوجي لعمثثل البنيثثات ألشثثكلية فثثي العمثثا

 عربية للوحدات ألشكلية.

وقثثد اسثثتطاعت الدراسثثة أن تتبنثثى المثثدخل المناسثثب لتصثثنيف أنثثوا  وأنمثثاي مختلفثثة مثثن التشثثكيالت 

من القواعد التي علثى أساسثها تثم تشثكيل تلثك  ةيع محددة. وألقت اللوء على مجموعالمعمارية ضمن مجام

 .اإلسالمية العمارةيزت يابع البنيات ألشكلية التي م

يثثة لتحديثثد مصثثدر االختالفثثات ألنوعيثثة اإليقاعإال أن الدراسثثة أضثثافت الوحثثدات ألشثثكلية إلثثى األنمثثاي 

دمت مثن قبثل حلثارات مختلفثة أخثرى  الحلارية  رغم أن تلك الوحدات ألشكلية هي أساسا مفردات اسثتخ

 كثثونانثثت حكثثرا علثثى حلثثارة دون أخثثرى  إثبثثات علثثى أن وحثثدات شثثكلية أوليثثة معينثثة ك يوجثثدال حيثث, 

ضمن التشثكيل  بينمثا كانثت الوحثدات ألشثكلية نفسثها  توتيفاالختالفات ضلت تقع على األغلب في يرب ال

هي نتا  لتركيب عناصر معمارية أولية باستخدام تلك األسس التكوينية التي أشرتها الدراسة كعامل منفصل 

 ية.اإليقاعأيلقت عليا مصطلح األنماي 

 

 

 

 الكانخ ابنط هاا  اطا  لحنلاة خانا   ا خ ال  قا   اطا  لحنلاة  اا ت فا  الايال نف اه  النخا  أاا ألفها   ا غن ىها   اال  خ لفا ل ه  قانلاةا
(62P.34)   



 

 

توتيثف نفثس العناصثر المعماريثة وذلك ما تؤكده الدراسة في موقع عخر في إشارتها إلى موضو  أعادة 

من أنساب مبتكرة لكي تالةم ألذاةقة العربية  أال إنهثا لثم تتوقثف كثيثرا من قبل حلارات سابقة ض ةألمستخدم

إللقاء مزيد من اللوء على جوانب وأبعاد تلك ألذاةقة  واكتفت بتأشير بعض جوانبهثا مثثل ملثاهاة الجانثب 

مثثع مثثا تستخلصثثا الدراسثثة مثثن سثثمات شثثكلية للعمثثارة  اإلسثثالميةالتجريثثدي فثثي الشثثعر العربثثي والموسثثيقى 

 .اإلسالميةية العرب

 الشثثعر العربثثي والموسثثيقى اإلسثثالميةاألسثثس التكوينيثثة التثثي ميثثزت  وتثثفقثثاد تبنثثي الدراسثثة لمثثنهج ي

إلثى يرحهثا ترابطثا أصثيال فثي أسثس تكثون  اإلسثالميةالعربيثة  العمثارةلتوضيح خصوصثية مثا يقابلهثا فثي 

 -:اآلتيألذاةقا العربية  ويمكن تأشير إبعاد ذلك الترابط  حسب الدراسة ك

وقواعثد التكثوين موازيثة لتلثك القواعثد التكوينيثة ألمسثتخدمة  األشكالأشرت الدراسة وجود نظام من  -أوال

 لنظم الكلمات في الشعر العربي أو األصوات في الموسيقى.

والنثثاتج عثثن مجموعثثة مثثن العالقثثات  اإلسثثالمية العمثثارةفثثي  افترضثثت الدراسثثة أن مبثثدأ " التشثثابا" -ثانيالالا

والتنثاو  للبثروزات واالرتثدادات  التحثد  والتقعثر  وكثذلك  د أنماي من خالل التقابثلة لتوليوتفالم

  وكثذلك اإليقثا المقايع المستقيمة والمنحنية  هو ملاهاة للتالعب باألصوات للحصول على تنغثيم 

 ملاهاة للتغييرات أو التلادات في الشعر  وكذلك لتعديالت الطبقة في الموسيقى.

" السثثثتخدام مصثثثطلح " أكسثثثاء المبنثثثى الشثثثعري " فثثثي جانثثثب المعنثثثى سثثثة المثثثدلولأشثثثرت الدرا -ثالثالالالا

clothing"التزيين تكون ملافة بصثوره مسثتقلة علثى سثطح المبنثى وتتبثع  ة  من حي, كون عملي

 السطح المعماري الذي تعمل على تزيينا. ةها وعالقاتها الخاصة متجاوزتاتراتن

بثالخطوات فثي الثرقص وتعاقثب األصثوات  اإلسثالميةالعربيثة  ارةالعمثملاهاة األنماي المقيسة في  -رابعا

 ألمنبرة وغير ألمنبرة في الموسيقى وتعاقب المقايع ألمشدده وغير ألمشدده في الشعر العربي.

 :اآلتيالمختلفة  ك اإليقا استعاره مصطلحات من الموسيقى لوصف وتحديد حاالت  -الامسا

  ةبسيط على إيقا  عخثر يتطثور ضثمن أقسثام الواجهثة ألرةيسثيالطباب: وهو حسب الدراسة تركيب إيقا   .3

 كما في مسجد ابن يولون واألزهر.

  اإليقثا تراكب النويات  وهثي حالثة يكثون فيهثا العنصثر المعمثاري عثامال علثى مسثتويين أو أكثثر مثن  .4

نهثا بأ ةختلفثين  وتصثف الدراسثة هثذه ألعمليثبحي, يمكن قراءتا ضمن نفس الموقع كجثزء مثن إيقثاعين م

 تؤدي إلى نسج غمو  شعري في موضو  معماري.

ملثاهاة التجريثد فثي الشثعر الجثاهلي والموسثيقى العربيثة  مثن حيث, غيثا  عامثل السثبب والنتيجثة فثثي   .1

في الموسيقى العربية  بما يقابلا في ألعماره  polyphonyالشعر الجاهلي وعدم استخدام تنو  لألصوات 

فها الدراسة على إنها معثادل بصثري للتنغثيم الثدقيق مثن حيث, معالجثة العربية من إيقاعات النهاةية  تصن

  الموضو  دون مرجعيا باستثناء العالقات الخاصة ضمن مفردات ألمعالجا نفسها.



 

 

 -:اإليقاعات في ألعماره العربية اإلسالميةا من اآلتيهذا وقد صنفت الدراسة األنوا  

 

أجزاء التشثكيل  كمثا وبمقاييس مختلفة ينتج عنا توحيد معينة المنغم  على أنا تكرار لوحدة شكلية  اإليقا  -3

 في استخدام قوس حذوه الفرس في تشكيل واجهات الجامع الكبير في قريبة.

بمسثثافات متسثثاوية أوالثثدعامات  ويحثثدثها التقثثدم أالنهثثاةي لالعمثثد ات ألتكراريثثة لألنمثثاي المقيسثثة اإليقاعثث -4

 واألقواس.

ل من العتبات واألقواس مثع إيقثا  عخثر متشثكل مثن سلسثلا متناوبثة مثن الطباب  أيقا  بسيط مهيمن متشك -1

 المشاكي والحليات الداةرية والتعميدات  كما في مسجد ابن يولون واألزهر.

المركب  وفيا تعمل نفس ألمجموعا من الوحدات على مستويين أو أكثر لإليقا   كما في واجهات  اإليقا  -2

 باحة السبا  في قصر الحمراء.

ذي المركز. وفيا يكون المركز مؤشثرا بواسثطة الجمثع بثين االعمثده المزدوجثة وتكبيثر أو تقليثل  ا اإليق -5

 الفسحات.  كما في الجامع الكبير في القيروان.

 

 -:اإليقا ا لقراةة اآلتيوقد استعرضت الدراسة الوساةل 

موقثثع نفثثس العنصثثر لباحثثا السثثبا  فثثي قصثثر الحمثثراء. حيثث, قثثام بتحليثثل  Georges Marcaisقراةثثة  -أوال

وجثود  االمعماري أكثر من مرة لكي يفسر تأثيره ضمن أكثر من إيقا  فثي نفثس النسثق  واسثتنتج مثن قراءتث

فثي  taktestickungلث اإليقا  على انا معادل معمثاري لعملية تركيب نوية معمارية على أخرى  وصنف 

 الموسيقى.

في جزء مثن الواجهثة بمثا يقابلثا فثي  اإليقا فيها تم قراةة لباحة السبا  في قصر الحمراء. و Tonna ةقراة -ثانيا

الواجهثثة المتعامثثدة عليثثا  بحيثث, تثثم تشثثكيل مجموعثثة متنثثاترة حثثول خثثط الزاويثثة تثثم بعثثدها قراةثثة ألمنطقثثة 

ألوسطية المتبقية وتصثنيفها ضثمن نمثط إيقثاعي معثروف سثلفا " نمثط المثدخل واالجنحثا علثى الجثانبين فثي 

 المساجد".

في الشعر العربي والموسثيقى االسثالميا دون إعطثاء أمثلثة  اإليقا حت الدراسة قراةا موازية لقراءات اقتر -ثالثا

على تطبيقها  رغم إنهثا عرفثت عناصثرها فثي الشثعر" المقثايع ألمشثدده وغيثر ألمشثدده" وفثي الموسثيقى " 

عمثده والنوافثذ والعقثود ره" واقترحت ما يقابلهثا فثي التشثكيل المعمثاري" االوره وغير ألمنبواألصوات ألمنب

والفتحثات والتحثدبات والخطثوي البثارزة كعناصثر موجبثة مقابثل الفسثحات والمسثاحات الفارغثة والتقعثثرات 

". إال أن الدراسثة لثم تثذهب ابعثد مثن ذلثك فثي ةسثالب ةوالخلفيات أللونية والخطوي المنخفلة كعناصثر مقابلث

يقى ولثثم تثثورد أي أمثلثثة لتطبيقثثات عمليثثة توضثثح كيفيثثة يثثة ألمقابلثثة فثثي الشثثعر والموسثثاإليقاعتحديثثد البنيثثات 

 تطبيق هذه ألقراةة.



 

 

يمكثن مالحظثة أن الدراسثة قامثت بقيثاس الكثيثر مثن تلثك السثمات مسثتندة علثى مفثاهيم مشثتقة مثن الفكثثر 

الجوانب السلبية لدراسة الخصاةص الحلارية للنتا  الفني أستنادا علثى  تتهرهنا من والحلارة الغربية. 

او تلثثك التثثي تشثثكل الخلفيثثة الحلثثارية للباحثث,  عوضثثا عثثن تناولهثثا ضثثمن المفثثاهيم   ات السثثاةدةالمعطيثث

والمعطيات التي رافقت نشثوءها فثي بيتتهثا األصثلية. حيث, أن الخاصثية التثي يرحتهثا الدراسثة حثول تتثابع 

فثثاهيم المقثثايع المشثثددة وغيثثر المشثثددة هثثي أحثثدى سثثمات الشثثعر الغربثثي ولثثيس العربثثي  أضثثافة الثثى الم

الموسثثيقية التثثي تثثم الملثثاهاة معهثثا  كالطبثثاب وتراكثثب النويثثات  ال يوجثثد مثثا يقابلثثا فثثي الموسثثيقى العربيثثة 

الحظة أن الدراسة أوالشرقية عموما  فكيف تسنى لمثل تلك المفاهيم أن تشكل جزءا من الذاةقة العربية. مع م

 تلك األختالفات في الموسيقى العربية. بعضكانت واعية ل

ا يثرى الباحث, إن الدراسثة  لثم تسثتطيع أن توجثد مقياسثا موحثدا واضثحا يمكثن تطبيقثة علثى جميثع وهكذ

العينات  وراحت تتنقل من المثنهج ألوصثفي إلثى المثنهج التحليلثي فثي قثراءات منفصثلة ومسثتقلة لكثل حالثة  

مثع الشثعر العربثي والعالقثة ألمفترضثة  اإليقثا بحي, لم توفر لنا مقياسا شامال محددا ومقنعا لوصف أنثوا  

 والموسيقى.

ات إال إن الباحث, ال يثرى مثا يمنثع مثن اإليقاعثوالدراسة رغم كونها قامت بتعريف مجموعة مختلفة مثن 

أنها كانت ستلثيف مجثاميع أخثرى منهثا فيمثا لثو استرسثلت بتحليثل أمثلثة اضثافية بحيث, تصثل إلثى أضثافة 

تناقض فرضياتها وأهدافها االساسية في كونها تهدف مجموعة مستقلة لكل حالا تقوم بتحليلها  وهكذا فأنها س

 . العمارةية التي شكلت أسس تشكيل الشكل في اإليقاعإلى البح, عن تلك القواعد التكوينية التي تحكم البني 

إن التركيز على وصف ألحالة دون القاعدة التي تجمع الحاالت المختلفة ابعد الدراسة عن مسارها المثمر 

فثي التشثكيالت المعماريثة كتلثك التثي  ةإيجثاد قواعثد تحكثم البنيثات ألشثكليا في مقثدمتها  فثي الذي تطلعت إلي

 تربط المقايع في الشعر واألصوات في الموسيقى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 "العمارةدراسة صبا سامي مهدي " شعرية  5-3-1

 أستعراض الدراسة:

تشكل أحثد جوانثب المسثتوى البصثري  على أنها العمارةية في اإليقاعتناولت الدراسة موضو  العالقات 

في النص المعماري  الذي قسمتا الدراسثة لغثر  التحليثل الثى ثالثثة مسثتويات  بصثري وداللثي وتركيبثي  

 . (44P.16)ديبدبية عند كوهين و تودوروف و ابواقتداءا بالتحليل البنيوي لبنى النصوص األ

حقثثق التثثرابط بثثين وحثثداتها المختلفثثة..وأن بثثين النصثثوص المعماريثثة ي اإليقثثا توصثثلت الدراسثثة الثثى أن 

. حي, تنشا من أستخدام اإليقا التناقض والتكرار والتناسب والشد والتجميع  ملاهر شكلية ضرورية لخلق 

هذه الملثاهر المختلفثة للتنظثيم الشثكلي مثا يطلثق عليثا  األنمثاي القياسثية  والتثي تكثون عبثارة عثن مجثاميع 

موصولة بأخرى غيثر مشثددة ومكثررة بأنتظثام  والتثي تشثبهها الدراسثة بسيطة وصغيرة من وحدات مشددة 

 .(44P.8)باألوزان العروضية التي تنتظم وفقها أبيات الشعر

  هثي المدرسثة البوينانيثة فثي فثاس و قصثر اإلسثالميةالعربيثة  العمثارةتناولت الدراسثة ثالثثة نمثاذ  مثن 

يات الثالثثثة المفترضثثة لبنيثثة الثثنص. حيثث, شثثكل األخيلثثر والمسثثجد األمثثوي  وقامثثت بتحليلهثثا علثثى المسثثتو

 مع مفردة الصور المعمارية جانبي المظهر البصري للنص المعماري في الدراسة. اإليقا 

 :نقد الدراسة

حثول األنسثاب االقياسثية  Tzonisأن تبني الدراسة مفهوم لأليقا  مستمد بصورة مباشرة  مثن يروحثات 

أليقثثا  مسثثتمدة مثثن نتاجثثات الفكثثر والحلثثارة الغثثربيين. حيثث, نجثثد أن   قثثاد الثثى تنثثاول مفثثاهيم لالعمثثارةفثثي 

ي األولي على أنا تكرار لعناصثر مشثددة وأخثرى غيثر مشثددة مكثررة اإليقاعالدراسة قامت بتعريف النسق 

في الشعر الغربي وليس الشعر الكالسيكي العربي. وذلثك  اإليقا   وهذه هي أحد خصاةص (44P.8)بأنتظام

 .اإلسالميةالعربية  العمارةي تناقض عند محاولتها البح, عن ما يقابل تلك العالقة في أيقا  وضع الدراسة ف

رغم يرح الدراسة لمفهوم األنساب القياسية  أال أنها عادت ألستخدام يريقة الوصف المباشر لكل ما يثتم 

ثثم تثأتي بعثد ذلثك ضثربة تكراره في الواجهات  وكيفية تكراره على أنا أيقثا   فتثارة يتشثدد وأخثرى يتث لف  

 الخ ….قوية

مفردات تعريفها لأليقا  في متن البحث,  بأنثا يتلثمن مفثاهيم  وتفكذلك يمكن مالحظة أن الدراسة لم ت

 .اإلسالميةالعربية  العمارةالتناسب والتناقض والشد  عند تحليلها للنماذ  المنتخبة من 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المصة واستنتاجات التئا األو  5-1

 

  عثن يريثثق اإلسثالميةالعربيثة  العمثثارةفثي  اإليقثا ل األول محاولثة التعثرف علثثى مفهثوم مثثل الفصث

. ويمكن تلخيص اإلسالمية العمارةفي  اإليقا أستعرا  ونقد مجموعة من الدراسات التي تناولت مفهوم 

 :اآلتيأبرز نتاةج أستعرا  ونقد تلك الدراسات  ك

 

المتثوفرة فثي األدبيثات المعماريثة  دون تثدقيق األبعثاد  يقثا اإلالدراسثات لمفثاهيم  معظثم يفتأوال  ان تو

 العمثارةفي  اإليقا الحلارية لتلك المفاهيم واآلليات  قاد بصورة غير مباشرة الى تناولها موضو  

فثي الحلثارة الغربيثة. هثذه الطريقثة فثي التنثاول قثادت تلثثك  اإليقثا فثي ايثار خصثاةص  اإلسثالمية

 .اإلسالمية العمارةفي  اإليقا لى تحديد ابعاد خصوصية الدراسات الى عدم القدرة ع

ثانيا  أن مناهج النقد المشتقة من بيتة ثقافية وحلارية معينثة ال تكثون فعالثة فثي تحديثد أبعثاد خصوصثية 

 النتا  الفني لبيتة متباينة ثقافيا وحلاريا.

نابعا مثن معطيثات الفكثر  إلسالميةاالعربية  العمارةثالثا  ضرورة أن يكون المنهج المستخدم لنقد نتاجات 

في فتثرات تشثكلها  أي مثن معطيثات العصثر الثذي نشثأت  اإلسالميةوالنتا  الفني للحلارة العربية 

 فيا  وليس أستنادا على المعطيات والفكر في عصرنا الراهن.

 

الخاصة  ساتتحديد مشكلة البح, الخاصة أستنادا على نتاةج نقد وتحليل الدرا يمكن في نهاية هذا الفصل

 بنظرية العمارة اإلسالمية  كاآلتي

 

 فثثي الحلثثارة العربيثثة اإليقثثا تنطلثثق مثثن مفثثاهيم  العمثثارةعثثدم وجثثود دراسثثة مسثثتقلة لأليقثثا  فثثي  

بحي, توفر مقاييس موضوعية يمكن  ,اإلسمميةالعربية  العمارةفي  اإليقاعالئوصية  لتحديد اإلسالمية

 يقا  في النتا  المعماري السابق والمعاصر.على أساسها تقييم البعد الحلاري لأل

 

  للبحثث, عثثن العمثثارةفثثي نظريثثة  اإليقثثا وهكثثذا تتوضثثح ضثثرورة التعثثرف علثثى أبعثثاد تنثثاول مفهثثوم 

 العمارةالجوانب التي يمكن من خاللها دراسة األبعاد الحلارية لأليقا  في 
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 مقدمة التئا الثاني 1-2

تبين من نتاةج الفصثل األول ضثرورة التعثرف علثى أبعثاد تنثاول مفهثوم اإليقثا  فثي نظريثة العمثارة  

األبعاد الحلثارية لإليقثا  فثي العمثارة  ولتحقيثق وذلك للبح, عن الجوانب التي يمكن من خاللها دراسة 

 ذلك الهدف فقد تشكل الفصل الثاني من ثالثة محاور 

مجموعة من الدراسثات العامثة التثي تناولثت اإليقثا  لأستعرا  ونقد  سيكون هنالك المحور األو  في

 في العمارة  بغر  التعرف على أبعاد مفهوم اإليقا  في نظرية العمارة.

تحديد أبرز أبعاد ومفاهيم اإليقا  في نظرية العمارة أستنادا على  محاولة المحور الثاني م فيبينما سيت

أنتخثثا  األبعثثاد والمفثثاهيم التثثي يمكثثن مثثن خاللهثثا  المحالالور الثالالالث  لكثثي يتسثثنى فثثي نتثثاةج المحثثور األول

يقثا   الثذي يمكثن دراسة خصوصية اإليقا  في العمارة العربية اإلسالمية وتشكيل التعريف األجراةي لإل

 من خاللا تحديد مشكلة البح, وهدفا ومنهجا.

 

 المحور األو /اإليقاع في نظرية العمارة " نقد الدراسات العامة" 2-2

يتناول البح, في هذا المحور أستعرا  ونقد مجموعة من الدراسات العامة التي تناولثت اإليقثا  فثي 

بثة ألربعثة تسثاؤالت أساسثية يتحثدد مثن خاللهثا أبعثاد العمارة  وذلك من خالل محاولة الحصول على أجا

مفهوم اإليقا  في البح,  يتعلق األول منها بسؤال  ماهي المفاهيم التي تناولت منها الدراسات اإليقا  في 

العمثثارةث ثثثم ايثثن تثثم دراسثثة العالقثثات اإليقاعيثثة فثثي العمثثارةث والسثثؤال الثالثث,  حثثول مصثثادر العالقثثات 

 دراساتث بينما الرابع يتعلق بكيفية تحديد الدراسات للعالقة اإليقاعية في العمارةثاإليقاعية في تلك ال

ولشمول مفهوم اإليقا  في الدراسات وتشعبا على نواحي مختلفة  فقد تم تصنيفها أستنادا على يبيعثة 

 مفهوم اإليقا  في الدراسة والزاوية التي تناولت منها اإليقا  في العمارة

 

 يقاع ااحد مباديء التكوين التنيدراسات اإل 1-2-2

تشترك هذه المجموعة من الدراسات بتركيزها على قواعد تنظيم البنى الفيزياوية للشكل المعماري او     

الفنثي عامثة دون الولثثو  فثي مصثادرها اوتفاصثثيلها واسثبابها. حيثث, تنطلثق معظمهثا مثثن مفهثوم اساسثثي 

 ن الجمالي في الفنون المختلفة. يتعلق بوحدة القواعد الفنية التي تحكم التكوي

وتتميثثز هثثذه الدراسثثات بتبنيهثثا مثثداخل وصثثفية وتحليليثثة لالشثثكال والتكوينثثات  بينمثثا تسثثتبعد المثثداخل     

الفلسفية والسايكلوجية والتأويلية والتاريخية  حي, تنشط في بح, متغير معين في حين تقثوم بتحييثد بقيثة 

هي تتنثاول اإليقثا  بمعنثاه المحثدد  كوسثيلة جماليثة لتنظثيم حثدوث المتغيرات في عملية التصميم. ولذلك ف

العناصثر فثي التكثثوين الفنثي     وتتكثون مثثن مجموعثة الدراسثات التثثي تناولثت قواعثد التكثثوين الفنثي فثثي 

 العمارة  ومجموعة الدراسات التي تناولت قواعد التكوين الفني في الفنون الشكلية بصورة عامة. 



 

 

 Chingاسات استعراض در 1-1-2-2

(Architecture form, space and order:  Interior Design Illustration) 

دراساتا على انها تشمل قواعد التنظثيم للتكثوين المعمثاري  والتثي تمثثل قواعثد ثابتثا  Chingيصنف 

للشكل والفلاء فثي العمثاره  حيث, يبقثى لالشثكال والفلثاءات فثي  denotationتمثل المعنى اللاهري

تكثون خاضثعة عثادة للتاويثل الشخصثي  connotationماره  كما هي الحال في اللغا  معاني ضثمنيا الع

والحلثثاري  ويمكثثن لهثثا ان تتغيثثر عبثثر الثثزمن  وهثثذا المحتثثوى مثثن القثثيم والمعثثاني ال يقثثع ضثثمن ايثثار 

 تلثثك الدراسثثات بانهثثا دراسثثة لفثثن العمثثارة مثثن جانثثب علثثم تشثثكيل الهيتثثا   ويعثثرف(7P.386)الدراسثثة 

للعناصر الجوهريا للشكل والفلاء  ولتلك المباديء التي تسيطر على تنظثيم هثذه العناصثر ضثمن البيتثة 

 .(7P.6)المبنية 

فثثي دراسثثتا األولثثى  المبثثاديء التثثي يمكثثن بواسثثطتها تنظثثيم العالقثثا بثثين العناصثثر فثثي  Chingيقسثثم 

  geometric basesة للتنظثيمالتكوين المعماري الثى مجمثوعتين  يطلثق علثى احثداهما االسثس الهندسثي

ضثثمن  rhythm  حيثث, يلثثع اإليقثثا  ordering principlesويطلثثق علثثى االخثثرى مبثثاديء التنظثثيم 

والمرجثع  hierarchyوالتثدر    axisوالمحثور symmetryالمجموعا الثانيا بمثوازاه مبثاديء التنثاتر

datum (7P.332) مجموعا مبثاديء التصثميم  ضمن. بينما يلعاdesign principles  فثي الدراسثا

واالنسثثجام  balanceوالتثثوازن   scaleوالمقيثثاس proportionاألخثثرى  والتثثي تتكثثون مثثن التناسثثب 

harmony الوحثده والتنثو أ ومبد " " unity&variety والتشثديدemphasis   باالضثافا الثى اإليقثا  

rhythm  (8P.130). 

وهثثو يثثرى ان اإليقثثا  يسثثتند علثثى تكثثرار العناصثثر فثثي 

فلثثاء والثثزمن  بحيثث, ان ذلثثك التكثثرار ال يحثثدث بشثثكل ال

مجرد  بل يؤشر استمراريا إيقاعيا من الحركثا يمكثن لعثين 

المشثثاهد وعقلثثا ان تتبعهثثا علثثى مسثثار او ضثثمن تكثثوين او 

 . (8P.150)حول فلاء 

في دراساتا بان اإليقا  ينثتج عثن عثودة   Chingيوضح

تكون هيتات  الحدوث المنتظمة او الهارمونية لالحداث  كان

shapes  او اشكال او الوان  حي, يكثون فيثا توتيثف لمبثدأ

التكرار لتنظيم األشثكال والفلثاءات فثي العمثارة باالسثتفادة 

 -من خاصيتين للتجميع تتمثل بواسطة:

 التقار  -3

 الخصاةص البصرية المشتركة بين العناصر  -4

 7P.376  المصدر4-3االشكل

 8P.151  المصدر4-4االشكل



 

 

لعناصثر لكثي تكثون مجموعثا وتؤكد الدراسا على ضروره وجود سما مشتركا او بعد مشثترك بثين ا

من العناصر مرتبا وفق نسق مكرر  بحي, تسمح لكل عنصر باالحتفات بتفرده الخاص رغم بقاةا منتميا 

 .(7P.368)ةوالخصاةص التفصيليshape ةهي  الحجم والهيت ةلنفس المجموعا  وتلك السمات المشترك

التكثثثرار الثثثذي ينثثثتج عنثثثا اإليقثثثا  الثثثى  Chingويقسثثثم 

 -آلتية:االنوا  ا

التكثثثرار الخطثثثي  وهثثثو ابسثثثط انثثثوا  التكثثثرار حيثثث, ال  -3

تحتا  العناصر ان تكون متماثلة وانمثا يكفثي ان تشثترك 

. وفيثا يتكثون (7P.369)بسمة واحدة او مجموعة سمات

اإليقا  من عناصر موزعثا علثى مسثافات منتظمثا علثى 

يثثول مسثثار خطثثي. وبينمثثا يمكثثن لهثثذا النسثثق ان يكثثون 

مفثرده  اال انثثا يمكثن ان يكثثون عمليثا فثثي رتيبثا "ممثثال" ب

 :(8P.150)تحديد ما يلي 

 .foreground elementsلعناصر اماميا  background rhythmإيقا  خلفيا  -

 .textured linear borderتعريف ايار خطي مركب  -

 .trimتعريف زركشا  -

" reverberationااليثراد*فثي دراسثتا لإليقثا  مفهثوم "  Chingالتكرار االيرادي  حيث, يطثرح  -4

كمبدا إيقاعي يسمح بتنظيم مجموعا من العناصر المتشابها الشكل والمتدرجا في المراتب او الحجثم  

الى انساب منظمثا وفثق الطثرب  reverberating patternsوهو يقسم ما يسميا باالنساب االيرادية 

   3-2الشكل ا   كما في(7P.378)التاليا

شثثثعاعية  او متمركثثثزة  انسثثثاب منظمثثثة بطريقثثثة -

 حول نقطة.

 انساب متسلسلة حسب الحجم بزي خطي. -

انساب عشواةية ولكثن متعلقثة ببعلثها بالتقثار   -

 والتشابا في الشكل.

 

  وهثثثثي مجموعثثثثة احثثثثداث transformationالتحثثثثول  -1

يطثثثرأ عليهثثثا تغييثثثرات متتابعثثثة ضثثثمن سلسثثثلة تعثثثزز 

 . 4-2الشكل ا   كما في(7P.378) احداها االخرى

 

 7P.378  المصدر4-2الشكلا

 8P.151  المصدر4-1االشكل

 التكرار في اإليقا 

 التدر  في القيمة أو الون

 التدر  في الحجم

 

 



 

 

وتتناول الدراسة الثانية كذلك موضو  التشويق في اإليقا   وتوضح انثا يمكثن ان ينثتج عثن التنثو        

  4-5الشكلا وتصف منا الحاالت اآلتية 

  تبثثاين وتغيثثر المسثثافةspace  لتكثثرار العناصثثر يمكثثن ان

يوتف لخلق مجموعات ومجموعات جزةيا ولتشديد نقاي 

 معينا في النسق.

 موجثثات لمخطثثط اإليقثثا  والشثثكل الخثثاص الخطثثوي والت

 للعناصر يمكن ان تقوي يبيعة السلسلة.

  يمكثثن للعناصثثر المكثثررة عنثثد اشثثتراكها بسثثمة عامثثة أن

أو الملمثثس  وهثثذه  تختلثثف فثثي الشثثكل  التفصثثيل  اللثثون

االختالفثثات امثثا تربثثك أو تميثثز أو تخلثثق تشثثويق بصثثري  

كمثثثا يمكثثثن لهثثثا كثثثذلك ان تلثثثيف مسثثثتويات اخثثثرى مثثثن 

 عقيد.الت

  تركيب اإليقا  المتعاقبalternative rhythm  على إيقا  عخر أكثثر أنتظامثا  والثذي يمكثن لثا كثذلك

فثثي الحجثثم او القيمثثة اللونيثثة العطثثاء اتجثثاه للسلسثثلة  progressively gradedان يتثثدر  باضثثطراد 

(8P.151) . 

ندما يكون التكرار بهيتثا افقيثة أخيرا ألى أن اإليقا  البصري يكون تمييزه اكثر سهولا ع Chingويشير 

(8P.152). 

 

  Chingنقد دراسات     

اإليقا  ضمن ايار اشمل كاحثد مبثاديء التنظثيم فثي الدراسثة األولثى  وكاحثد  Chingتلع دراسات 

مباديء التصميم في الثانية  لتعيدها من ثم الى ايار اكثر شموال النوا  العالقات في التكوين المعمثاري. 

بثثين مجموعثثة مثثن العناصثثر  orderهثثو وسثثيلة لخلثثق نظثثام  Chingنجثثد ان اإليقثثا  حسثثب وهكثثذا فاننثثا 

 المتشابهة تمهيدا الحداث التغييرات عليها.

افترضت الدراسة ان لإليقا  معنى تاهري ثابت يكمن في العالقة التنظيمية التي يخلقها بين العناصر 

لحدود الحلاريا  بينما معنثاه البثاين متغيثر وهثو لخلق الوحدة في التكوين  وانا لذلك يتجاوز الزمن او ا

 خاضع للتفسيرات الفردية وحسب القاعده الحلارية والعصر  حب, ان الدراسة ال تغطي هذا الجانب.

ان تناول الموضو  بهذة الطريقة المجردة يثير تساؤالت حول مشروعية هذا التبسيط  المتمثل بفصل 

لنا ان نتفق مع ما تطرحا الدراسة حول جانب ضثاهري للمعنثى  وجهين لمبدأ تنظيمي معين  فكيف يمكن

ى هنالثك تسثاؤالت اساسثية حتثى علثى المسثتوى الفيزيثاوي المجثرد قثيتجاوز الحدود والزمن  في حثين تب

 8P.151صدر  الم4-5االشكل



 

 

حثثول عمليثثات االختيثثار التثثي ادت الثثى اسثثتخدام بنيثثات إيقاعيثثة بعينهثثا وبطثثرب معينثثة دون اخثثرى  فثثي 

 حلارات وعصور مختلفة.

مالحظة أن مفهوم اإليقا  في الدراسات متغيثر باسثتمرار  حيث, ان للرسثوم المرفقثة دور كبيثر يمكن 

 لإليقا .  Chingفي فهم الزاوية التي نظر منها 

  عثدم تناولثا التكثرار المتنثاو  كاحثد انثوا  التكثرار المتعلثق Chingباالضافة الثى ذلثك يؤخثذ علثى 

وضو  القدر المطلو  من االهمية  وال يغير مثن ذلثك وجثود مباشرة بفكرة اإليقا   وعدم اعطاء هذا الم

 اشارة عارضة إليقا  متناو  في احدى دراساتا.

وتصنيفا لمبثاديء التنظثيم اال ان الحثدود بثين هثذه المبثاديء  Chingمن زاوية اخرى  فرغم تفصيل 

يقا   وخصوصثا تلت غير واضحة  عند تفصيلا لها كل على حدة  وهذا ما يتوضح من تفصيلا لمبدا اإل

في الرسوم المرفقة للتوضيح  حي, تتداخل مع المفهوم في اساسا التنظيمي المباديء التنظيمية االخثرى  

فثي احثدى دراسثاتا صثورة  Chingبينما يالحث عثدم تداخلثا مثع مبثاديء التنثاتر والتثوازن. وقثد اورد 

نثا لثم يتنثاول بالشثرح قواعثد هثذا   أال أBorromini (8P.376)لتحليثل واجهثة بازيلكثا إيقاعيثا مثن قبثل 

 التحليل او ماهية هذا التتابع للحروف واالرقام. 

 

 ”Graves “Art of Color and Design دراسة  2-1-2-2

  وأن مباديء التنظثيم الجمثالي (1P.3)ان الفن هو خلق االنسان للنظام كبنية او كشكل Gravesيرى     

  (1P.115)ى التاثير بشكل متشابا في جميثع اشثكال الفنثونتحافث على خصاةصها االساسية وقدرتها عل

هنالك عدة وساةل لخلق النظام في التكوين الفني  يعثد التكثرار مثن اهمهثا  حيث, يحقثق الهيمنثة التثي  أنو

 تؤدي الى خلق وحدة التكوين.

  سثواء كثان ويعد خلق الهيمنة او التشديد بالتكرار أقدم وأبسط وأكثثر الوسثاةل فعاليثة لتحقيثق الوحثدة 

ذلك في الفنون الزمنية اوالشثكلية  فبينمثا فثي فنثون النثثر والشثعر والموسثيقى والثرقص نجثد التكثرار فثي 

. وقثد قسثمت الدراسثة مبثدا (1P.108)الزمن  يكون التكرار في فنون الرسم والنحت والعمارة فثي الحيثز

 التكرار  الى عدة أنوا  

 تقسما الى نوعين:و exact repititionاوال: التكرارالحرفي 

 …1,1,1,1التكرار الثابت: وتصفا بانا تكرار منتظم ومباشر ورتيب لنفس العنصر  مثل تكرار -3 

: وتصثفا بانثا مشثتق مثن التشثكيالت الزمنيثة  اإليقالاعاو  alternate repititionالتكثرار المتنثاو  -4

ان يتثرجم ويعبثر عنثا فثي  للموسيقى والشعر  وان هذا النو  مثن التكثرار حسثب الدراسثة  يمكثن لثا

 الفنون الشكلية مثل العمارة والنحت المعماري وتصميم الديكور  والعكس ممكن ايلا.



 

 

: وفيثا تكثرار لواحثدة او اكثثر مثن السثمات او الخصثاةص او varied repititionثانيا: التكرار المنثو  

ى  وقثد قسثمتا الدراسثة الربط مع وحثدة او موضثو   بينمثا تتغيثر واحثدة او اكثثر مثن السثمات االخثر

 بدوره الى نوعين:

 تكرار مع تغيير صفة او سمة معينة. -1

: وفيا يكون التكرار لنفس الشكل مع تغيير سمة معينا harmonic repititionالتكرار الهارموني -2

ة استنادا على         نسبة اوعالقة رياضية  كما هو الحال في استخدام العالقات التناسبية في العمار

(1P.158). 

وهكذا نرى ان الدراسة تعرف اإليقا  في الفنون بانة يمثل التكرار المتناو  لثنفس العنصثر  وتعبثر عنثا 

باستخدام رموز كاالرقام والحروف  وتورد الدراسة امثلة لسالسل إيقاعية مألوفة علثى أن لهثا مثا يقابلهثا 

 في التكوين الفني 

  يمين  يسار  يمين  يسار… حركة المشي 

 .. 1,2,1,2,1,….. A,B,A,B,...  

  سلسلة الtempo من الtango   

 .1,1,2,2,2,1,1,2,2,2. 

 slow,slow, quik,slow,slow 

  1,2,3,1,2,3خطو الخيل…… 

 1,2,1,2,1,2,1خبب الخيل,…… 

  الشكل الشعريrondelالثذي تمثت ترجمتثا فثي  …,1,2,1,3,1* المتكون من السلسلة اإليقاعية

كمثا هثو  step, dip, step, turn, step, dip, step, turnكالتثالي  rondoالثرقص الثى ال 

  4-4مبين في الشكلا

 

وقدمت الدراسة تحليال المكانية   

تطبيق اإليقاعثات المسثتخدمة فثي 

الشثثعر والموسثثيقى فثثي التصثثميم 

الصثثتاعي وتصثثاميم االعالنثثات  

  4-4الشكلا 

 

 

 

 1P.123  المصدر4-6االشكل

 1P.124  المصدر4-4االشكل

 1P.118  المصدر4-4االشكل

 ر وأستخدم في شعر القرون الوسطى الفرنسي ويتكون من خمسة مقايع متناوبةهوشكل غناةي تهر في القرن الرابع عش  rondol* ال 



 

 

  :نقد الدراسة

من خثالل مفهثوم محثدد  علثى انثا التكثرار المتنثاو   وبثذلك تكثون قثد قامثت تناولت الدراسة اإليقا       

 بتحييد الكثير من المفاهيم االخرى لإليقا  التي تتناولها معظم الدراسات االخرى.

وقثثثد شثثثكل اسثثثتبعاد الدراسثثثة سثثثمة اإليقثثثا  عثثثن التكثثثرار المجثثثرد وعثثثدم ربطثثثا بثثثالتكرار المنثثثو       

اول مفهوم اإليقا    من حي, ان معظم الدراسات االخرى ربطت مفهثوم والهارموني  حالة متفردة في تن

اإليقا  مع مفاهيم اخرى كالتناسب والتناسق  باألضثافة الثى مفثاهيم التكثرار االخثرى  ولكنهثا لالسثف لثم 

 توضح اسبا  وابعاد هذا الطرح.

ولكثن بشثكل مجثرد. وهثي  تثير الدراسة موضو  وحدة االسس اإليقاعية في الفنون الزمنيا والشكلية     

تكتفي بتقديم امثلا توضح امكانيات تحقيق ذلك في التصميم  دون ان تتناول بالتحليل امثلثة قاةمثة  وكثذلك 

فالدراسة ال تتناول جذور واسبا  مثل هذة االمكانية ومداها. وذلثك بسثبب كثون الدراسثة تناولثت اإليقثا  

تتناولثا فثي العمثارة كمفهثوم لثة خصوصثيتا النابعثة مثن  في التكوين الفني للفنون الشكلية بشثكل عثام ولثم

 يبيعتها. 

 

 ”Evans  “Man the Designerدراسة  3-1-2-2

تناولت اإليقا  في التصميم الداخلي. حي, عرفثت اإليقثا  بانثا يمثثل األنتظثام وعثودة  Evansدراسة     

لنسثق المتكثون مثن عناصثر الحدوث المتوقعة  التثي تتلثمن اثثر متسلسثل متوقثع مثن االدراك. وصثفت ا

التصميم بأن لا نفس خاصية التقييس التي للربات اإليقا  في الموسيقى  وحددت جانبين لتثأثير لإليقثا  

في التصثميم  احثدهما داخلثي ينبثع مثن يبيعثة التكثوين البشثري  واآلخثر نثاتج عثن خاصثية التنظثيم التثي 

 (16P.59).لإليقا 

 حقق اإليقا  في التصميم:ثم صنفت الدراسة األشكال اآلتية لت 

 line ofحركات الخطوي المنحنية المستمرة: من خالل تحقيق مثا ايلقثت عليثا الدراسثة خثط الجمثال-3

beauty  .وينتج عن استخدام منحنيات معينة فيها ملاهاة النحناءات الجسم البشري 

وي واألشثثكال التكثثرار: حيثث, يتحقثثق اإليقثثا  بتكثثرار موضثثو  او أي مثثن عناصثثر التصثثميم كثثالخط-4

 والفسحات  عندها يكون للنسيج الذي ينتج من التكرار نسق متوقع.

االنساب الشعاعية: كما في السقوف التي يكون لها شكل العراةش  حي, تكون السمة اإليقاعيثة مشثددة  -1

 بواسطة تكرار خطوي وأشكال متشابهة تحقق توازن شعاعي حول نقطة المركز.

مكن ان يطبق على أي عنصر  ليشكل ذلك االنبثاب البطيء من االصغر الثى : وي graditionالتدر   -2

 .(16P.61) االكبر  وتنبع السمة اإليقاعية فيا من حي, كونا يعطي المراقب توقع الحركة باتجاه ذروة

 



 

 

 نقد الدراسة:

 رغثثم التنثثاول المقتلثثب لموضثثو  اإليقثثا  فثثي الدراسثثة أال انهثثا ال تخلثثو مثثن اهميثثة خاصثثة تنبثثع مثثن

 جانبين:

األول فثثي تأشثثيرها الواضثثح لجانثثب توقثثع عثثودة الحثثدوث  كسثثمة ترافثثق االدراك اإليقثثاعي  وهثثي 

الخاصية التي تشكل احدى سمات يبيعة اإليقا  في الموسيقى. لكن يؤخذ علثى الدراسثة فثي هثذا السثياب  

لقثاء المزيثد مثن أنها توقفت عند هثذه السثمة ولثم تثذهب ابعثد فثي توتيثف مفهثوم اإليقثا  فثي الموسثيقى أل

 اللوء على يرب تحقق اإليقا  في التصميم.

الجانثثب اآلخثثر ألهميتهثثا يكمثثن فثثي توتيفهثثا تلثثك السثثمة لتأشثثير وجثثود الخاصثثية اإليقاعيثثة فثثي بعثثض 

االنساب التي صنفتها الدراسة كأنساب إيقاعية وهي أنساب التكرار والتدر   لكنها لم توضح اسبا  تناول 

سثثاب التثثدر  كانسثثاب إيقاعيثثة  رغثثم عثثدم تأشثثير تلثثك السثثمة فيهمثثا. وبثثذلك تكثثون األنسثثاب الشثثعاعية وأن

الدراسة قد حاولت الجمع بين انوا  مختلفة مثن االنسثاب تحثت مفهثوم اإليقثا   دون ان تقثدم تبريثر مقنثع 

 لذلك الجمع.

 

 ةدراسات تناولت اإليقاع من الم  متهوم شاما للعمار 2-2-2

لتثثي يتبنثثى أصثثحابها منطلقثثا شثثامال لتاويثثل العمثثارة  بحيثث, يثثتم توتيثثف وهثثي مجموعثثة الدراسثثات ا     

المفاهيم المعمارية المختلفة ومنها اإليقا  لدعم تلك المنطلقات. ولذلك فهي تختلف عن المجموعة االولثى 

في كونها تتبنى تعاريف أوسع لمفهوم اإليقا  في العمارة  اال أنها عادة اقل تحديدا ووضوحا  لكثي يمكثن 

 التالي تكييفها ضمن المنظور الشامل الذي تتبناه كل دراسة.ب

وهذه المجموعة من الدراسات تستبعد بدورها مناهج التحليل التاريخي والوصفي. بينما توتف عثادة      

االنجثثازات فثثي مجثثال النقثثد الفنثثي المسثثتندة علثثى التقثثدم الحاصثثل فثثي مجثثال سثثايكلوجيا االدراك  وبشثثكل 

 في تفسيرها لعملية ادراك اإليقا  في العمارة. empthyيف محدد  نظرية التعا

 

 ”Herb Green “Mind & Imageدراسة  3-4-4-4

 أستعراض الدراسة:

ويعتبثر ان المحثدد االهثم للشثكل فثي هثذا  (10P.117)مدخال علثويا لتفسثير العمثاره  Greenيعتمد 

هي عنصر مهثم يمكثن بثا  من حي, ان استعارات الجسد….. المدخل هو التجربة الحية للوجود االنساني

للعمارة ان تكون انسانية  وان اكثر استعارات الجسد اهميثة هثو اإليقثا .  حيث, يثرى ان العمثارة التثي ال 

 .alleination (10P.122)تلبي حاجة االنسان للمقياس واإليقا  تنتج مشاعر من التغريب 



 

 

حلثير آلخثر  كثذلك يعتبثر ان كذلك أن فكرة اإليقا  تتلمن  ان انهثاء يثور واحثد هثو ت Greenيرى 

للعالم من الثذرات الثى الكواكثب  characterizeاإليقا  عنصر مسقط من قبلنا على البيتة  يلفي خواص 

 .(10P.120)ومن الخلية الحية الى العلويات المعقدة  وهو يرى ان الطبيعة مميزة بواسطة اإليقا  

. من حيث, ان جثوهر  Rythm is the result of changeان اإليقا  هو نتيجة للتغييرGreen يعتبر

  بحي, ال يفقد الكل الوحثدة الجوهريثة للهيتثة sameness & noveltyاإليقا  هو اندما  التشابا بالتنويع 

الكليثثة  بينمثثا تظهراالجثثزاء التلثثاد البثثارز مثثن غرابثثة تفاصثثيلها. عثثدا الحثثاالت التثثي يكثثون االعتبثثار فيهثثا 

عثالي للتنثاتر واالنتظثام  فانثا يثرى اننثا نسثتطيع ان نقلثل للحثد االدنثى  لمواصفات الجمال التي تلع تقييم

 .imag الحاجا لإليقا  في الصوره 

وهو يثرى ان التكثرار غيثر المتغيثر يشثكل حالثة خاصثة  بثالرغم مثن كونهثا جثوهر اإليقثا   فهثي غيثر 

علثثويات العليثثا مناسثثبة مثثن حيثث, كونهثثا غيثثر مالةمثثة كخاصثثية للفعاليثثات الحيويثثة الفعثثال ووتثثاةف ال

(10P.120) ,فالتكرار المجرد حسب رأيا يقتل اإليقا   كما يفعل االرتبثاك المجثرد لالخثتالف  مثن حيث  

ان ذلك اإليقا  ال يستطيع االستمرار في الحياة  كون النمو والتغيير هي اجزاء جوهرية من كينونة الحياة  

بعثض االبنيثة المنفثردة هثي كونثا شثكل تنويثع  وبذلك يكون السبب فثي تقبثل اإليقثا  الرتيثب والنظثامي فثي

 .(10P.121)  4-30االشكل  إيقاعي ضمن إيقاعات مجاورة في البيتة الحلرية

 

 

 

ان اإليقثثا  االكثثثر شثثيوعا يحثثدث كتعبيثثر  Greenيعتبثثر 

عن تغيير في الوتيفة  و هو يرى ان اإليقا  ال يكون مقنعثا 

ان   و guiding purposeاذا لثم يتلثمن غثر  ارشثادي

مصدر تلك الحاجة هو تجربتنا للطبيعثة  التثي ترينثا اإليقثا  

عثثثادة مرتبطثثثا بالسثثثبب والغثثثر   كثثثالنمو ودورات المثثثد 

 الخ.…والجزر

فلذلك السبب ولتحقيق الربط القوي مع تواهر الطبيعة   فان اإليقا  يجب ان يكثون مصثحوبا بايثار  

  وان ذلثثك االيثثار (10P.122) 4-30 31مرجعثثي واسثثتعارات منظمثثة لبيثثان ذلثثك الغثثر  ااألشثثكال

المرجعي الذي يلفي الحيثاة علثى الشثكل نثاتج عثن التغيثرات المسثتمرة التثي تثوحي باسثتمرارية خثار  

  .4-33الشكل وحرية عن الفلاء المغلق وتميز الشكل بخاصية االستمرارية مع الوحدة االشكل

  تثأثير مشثابا  imageفثي الصثورة وهو يرى كذلك ان للجمع بين عدة إيقاعثات  اذا مثا كثان متجانسثا

لمحاورة يكون فيها احد اإليقاعات اما بمثابة دعم او يعر  تلادات مثع اإليقاعثات االخثرى. وان قيمثة 

  4-5الشكلا
المصدر

10P.122 

 

 10P.122  المصدر4-30الشكلا



 

 

ذلك الحوار اإليقاعي تنبع من كونا يسمح بتنظيم مجاميع معقدة من التلادات بطريقة مشابهة لما يحصل 

  .4-31لشكلاا orchestration في االوركسترا الموسيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد الدراسة:

منطلقا علويا في دراستا للعمارة  من هنا يمكن فهم الزاويثة التثي اسثتقى منهثا مفهومثا  Greenيتبنى     

 لإليقا    وكذلك يرحا بخصوص تلمن اإليقا  لجملة استعارات.

مواضثيع علثوية تشثكل  حي, على مستويات االستعارة المباشرة  يكون اإليقا  عنثده نتيجثة السثتعارة    

حركات نموها وتطورها البايلوجي في دورة حياتها  ما يذكرنا بتلك الحركات اإليقاعية  عند مراقبتنا لتلثك 

االستعارات في المباني. اال أن هذا التناول يبدو متكلفثا فثي افتثرا  ان مثا يثتم ادراكثا هثو إيقاعثا  اذا كثان 

 مارة.المقصود هو المعنى المحدد لإليقا  في الع

اما على مستوى االستعارة غير المباشرة من مفاهيم مرتبطة باإليقا  في الطبيعة  وبالتحديثد موضثو       

ارتباي اإليقا  بالتغيرات الوتيفية  فحتى لو سلمنا جثدال بصثالحية الطروحثات العلثوية لتفسثير العمثارة  

مفتر  بين التغيرات اإليقاعية والتغيرات فاننا ال نعلم باللبط أين يجب البح, عن ذلك الترابط الراسخ ال

 الوضيفية. نفس الشيء يمكن مالحظتا حول موضو  ارتباي اإليقا  بموضو  التغيير في الطبيعة.

من هنا يتوضع ان الدراسة قد تبنت مفهوم واسع ومطاي لإليقثا  بحيث, يمكثن تكييفثة لمناقشثة مجموعثة    

 عالقة الشكل بالوضيفة والتعدد ضمن الوحدة.واسعة من المفاهيم المستقلة  كاالستعارة و

اما من ناحية ملاهاة اإليقا  في احدى االمثلة مع الموسيقى  والتي يبدو انها تمت بشكل عام  فيبدو ان     

المقصود بها هوالملاهاة مع تراكب االصوات  الثذي هثو مثن السثمات البثارزة للموسثيقى الغربيثة  ولثيس 

 اكما سيتبين الحقا  بالمعنى المحدد لمصطلح اإليقا  في الموسيقى.لهذا الجانب عالقة مباشرة 

مثثن الواضثثثح كثثذلك أن لطريقثثثة تنثثثاول الدراسثثة لمفهثثثوم اإليقثثا  أبعثثثاد كونيثثثة تتجثثاوز البعثثثد الزمنثثثي 

والجغرافي للظاهرة المعمارية  وبالتالي فأنها ال تخدم موضو  البحث, فثي جانثب الخصوصثية الحلثارية 

 لتلك الظاهرة.

 10P.122  المصدر4-31الشكلا 10P.122  المصدر4-34الشكلا 10P.122  المصدر4-33الشكلا



 

 

 ”Rasmuseen-“Experincing Architectureدراسة   2-2-2-2

 أستعراض الدراسة:

تشير الدراسة الى عدم وجود فكثرة صثحيحة هادفثة لمظهثر الشثيء  مثن حيث, عثدم امكانيثة القثول ان   

 تصورا معينا هو التصور الصحيح للشيء في كون ذلك يعتمد على قابلية المشاهد الحسية وعقليتة.

دورا اساسثثثيا لفهثثثم المتلقثثثي وثقافتثثثا ومزاجثثثا فثثثي ادراك الشثثثكل فثثثي العمثثثاره  وهكثثثذا تعطثثثي الدراسثثثا

(12P.36) من حي, ان فعاليا النظر تتلمن عمليا خالقا في محاولا اعاده خلق اللاهرة المرةية جزةيا .

 . (12P.36)بجميع جوانبها 

ا غيثر قابلثة للجثدل  اال ورغم كون الدراسا تؤكد على اهمية النظام والنسب في العمارة على أنهثا امثور

انها ترفض االقرار بنظام رقمي معين على ان لا مشروعية كمرجعية لتلثك النسثب  مثن حيث, عثدم وجثود 

نسب بصريا لها نفس التاثير الفوري على االنسان مثل تلثك التثي نثدعوها بالمتناسثقات واال متناسثقات فثي 

لطبيعية الخاصثة بهثا للنسثب  وان مثن الخطثا . وحسب الدراسة فان للعمارة يرقها ا(12P.106)الموسيقى

االعتقاد بان النسب في العالم المرةي يمكن تجربتها بنفس يريقا التناسب في الموسثيقى  وتثرى فثي أثبثات 

التجثار  وجثود نسثب معينثا تثثروب للنثاس لغثر  معثين ال يعنثي بحثثال وجثود نسثب معينثا تعتبثر النسثثب 

 . (12P.125)الصحيحة الوحيدة في العمارة 

اإليقثثا  فثثي الدراسثثة هثثو االنتظثثام اللثثذي يعبثثر عثثن 

احسثثاس بتنثثاغم موسثثيقي عنثثد المشثثاهد ولثثيس لنبثثرات 

  حي, تشير الدراسة ان العمثارة (12P.125)موسيقية 

اليمكثثن لهثثا ان تكثثون إيقاعيثثة بثثنفس يريقثثة الموسثثيقى 

  واننثثثا نسثثثتطيع تفهثثثم العمثثثارة (12P.132)والثثثرقص

لثثق اإليقثثا  داخثثل إيقاعيثثا عثثن يريثثق عمليثثة اعثثادة خ

. وتعرف الدراسة الخط اإليقاعي (12P.135)اجسامنا 

بانثثا ذلثثك الثثذي اذا تتبعنثثاه بأعيننثثا نحصثثل علثثى تجربثثة 

 يمكن مقارنتها مثال بتجربة التزلج اإليقاعي على الجليد

  وان ذلك يخلق نظاما من (12P.135)  4-32الشكلا

 الصثثثعب التعبيثثثر عنثثثا بالكلمثثثات  اال ان اولتثثثك الثثثذين

يمتلكون نفس حاسية اإليقا  يشعرون با  وهكثذا يمكثن 

لالدراك اإليقاعي االنتشار مثن شثخص آلخثر بسثهولة  

كون الناس الذين يعيشون في نفس البلثد وبثنفس الوقثت 

 .(12P.135)غالبا ما يكون لديهم نفس حاسية اإليقا  

 (12P.136)  المصدر4-32الشكلا

 



 

 

والنقثوم فثي جيثل مثا  في دراستا ان اإليقثا  المسثتخدم فثي الفنثون البصثرية Rasmuseenويالحث 

. كثذلك  (12P.142)غالبا ما يتم قبولا في الجيل الذي يليا بحيث, يصثبح محثور لمنشث ت معماريثا كاملثة

من الممكن أن ما يبدو صاةبا ويبيعيا في بيتة حلارية معينة  قد يصبح خايتا في بيتثة اخثرى  ومثا هثو 

نثثدما يكتسثثب النثثاس اذواقثثا وعثثادات مالةثثم ومناسثثب فثثي جيثثل مثثا  قثثد يصثثبح سثثخيفا فثثي الجيثثل التثثالي ع

 . (12P.10)جديدة

تستخدم الدراسة مصطلح إيقا  العصثر وتقصثد بثا نمثط الحيثاة بكثل جوانبهثا مثن حيث, الطثابع الكلثي 

 . (12P.11)الذي يغلب على الناس

تفتر  الدراسة ان اإليقا  الطبيعي عندما يصبح متعمدا يميل الى الجمود  وان ذلك جعل الفثن القثديم 

رم ومتناتر  ولذلك فان كثيرا من الناس كان لهم نوعين من اإليقا  االول حر والثاني موزون  االول صا

. (12P.144)يبيعي واالخر احتفالي يستخدما مجموعة كبيرة من النثاس ولثذلك فالبثد لثا ان يتبثع نظامثا

ري معثين وهو يرى ان اصل جميع اإليقاعثات هثي إيقاعثات حثرة يبيعيثة وان النثاس فثي مسثتوى حلثا

يصثثثثثبحون واعيثثثثثين لهثثثثثا فيستكشثثثثثفون جاللهثثثثثا ويقلثثثثثدونها ويتعمثثثثثدون اسثثثثثتخدامها كشثثثثثكل للتعبيثثثثثر 

. وان محثثاوالت التحصثى قثثد جثثرت لتحريثر العمثثارة مثثن اإليقثا  الصثثارم االحتفثثالي  (12P.144)الفنثي

د إيقثا  ممتثع حي, انتجت العمارة الحديثة امثلة جميلة البنية ذات إيقا  حر  فعلى سبيل المثال يمكن ايجا

 .(12P.149)وواضح في جميع اعمال المعماري الفار علتو

وتتوصل الدراسة الى انا من المستحيل وضع قوانين وقواعد لتقييم العمارة بسبب كون كل بنايثة ذات 

 .(12P.235)قيمة لها مقياسها الخاص

 

 نقد الدراسة:

التجثريبيين حثول ماهيثة الجمثال. يرح الجثدل التثاريخي بثين العقالنيثين و Rasmuseenتعيد دراسة 

وحتى لو سلمنا جدال بصحة يروحثات العقالنيثين فثي جعلهثم الجمثال خاصثية مسثقطة مثن المثدرك علثى 

االشياء حولا  يبقى هناك موضو  اهمية تفسير العالقات والبنثى الفيزياويثة للشثكل المعمثاري قاةمثا  مثن 

ة. فثثثي ذلثثثك يبثثثدو واضثثثحا ان دراسثثثة حيثثث, كونهثثثا هثثثي التثثثي جعلثثثت ذلثثثك الشثثثكل يثثثدرك بتلثثثك الطريقثثث

Rasmuseen  تلتقثثثثثثي بتفسثثثثثثيرها لماهيثثثثثثة ادراك الشثثثثثثكل المعمثثثثثثاري مثثثثثثع تفسثثثثثثير اتبثثثثثثا  نظريثثثثثثة

. وفثثي حثثين يمكثثن لنثثا ان نتفثثق جزةيثثا مثثع مثثا جثثاء بثثا حثثول دور المتلقثثي فثثي عمليثثة empathyالتعثثايف

ن لثثا ان يلغثثي دور العوامثثل االدراك مثثن جانثثب االبعثثاد الثقافيثثة والحلثثارية  فثثان تسثثليمنا بثثذلك ال يمكثث

الفيزياويثثة والقواعثثد التركيبيثثة للشثثكل المعمثثاري. مثثع مالحظثثة اننثثا بثثذلك ال نتجاهثثل وجثثود كثيثثر مثثن 

 empathyاالعتراضات التي تطرح نفسها حول الطريقة التي فسر على اساسها اتبثا  نظريثة التعثايف 

 عملية ادراك الشكل المعماري. 



 

 

تالف في اهمية ودقة النسب في العمارة والموسيقى كمبثرر ألسثتبعاد ان يرح الدراسة لموضو  االخ

امكانية األستفادة من وجثود اسثس جماليثا مشثتركا بثين الفنثون  اليمكثن االسثتنادا عليثا  بسثبب عثدم دقثة 

المسلمة المفترضة حول وجود نسب بعينها تعتبر هي فقط النسب الصحيحة في الموسثيقى  ولهثذا السثبب 

القة القوية بين يريقة التشكيل في الموسيقى والعمارة منطقية الى حد كبير  من حي, ان تبقى فرضية الع

افترا  وجود اسس جمالية مشتركة تستند عليها جميع الفنون ال يمكن تقييمثا علثى اسثاس مبثدا التطثابق 

  في كونها المباشر بين منتجات تلك الفنون بقدر ما يجب ان يقيم ضمن مستوى قواعد العالقات التركيبية

تصدر عن نفس المصدر ممثال باالنسان  ولغر  تحقيق ذات الهدف المتمثل بالتعبير الجمثالي عثن ذلثك 

االنسان  وعلى ذلك يستند البح, الذي نحن بصدده في افترا  تلك العالقة سواء بصورة قصدية واعيثة 

 او بصورة عفوية غير واعية.

تي عاصرتها  ويمكن مالحظة ذلك في تأكيدها على ما تأثير الفترة ال Rasmuseenيتجلى في دراسة 

تدعوه بأإليقاعات الحرة التي تجدها في بعثض منتجثات العمثارة الحديثثة  ودعوتهثا للثتخلص مثن الجمثود 

 الذي ميز إيقا  منتجات العمارة الكالسيكية.

مثن  ,لهثا لإليقثا اال أن كل ما سبق ال يلغي أهمية الدراسثة  التثي تعثد مثن الدراسثات المميثزة فثي تناو 

حي, أهمية تناول الدراسة لإليقا  كمفهوم مستقل في نظرية العمارة  وكذلك فثي تصثنيفها لمجموعثة مثن 

 حاالت اإليقا  المختلفة.

اال أن الجانب االهم في الدراسة يبقى في تاشيرها اهمية عوامثل العصثر والحلثارة والخلفيثة الثقافيثة 

أثبثات ذلثك فثي الدراسثة لثم يسثتند علثى أسثس موضثوعية  وذلثك  لمدرك اإليقا   مع األعترا  علثى أن

ربما كثان بسثبب المثنهج الثذي تبنتثا الدراسثة. أضثافة الثى ذلثك  يؤخثذ علثى الدراسثة أنهثا لثم تقثدم وسثيلة 

موضوعية لقياس وتحديثد اإليقثا  فثي العمثارة يمكثن األسثتناد عليهثا لتحديثد خصوصثية اإليقثا  فثي بيتثة 

 حلارية معينة.

 

 دراسات تناولت متهوم معين لإليقاع 3-2-2

هذه المجموعة من الدراسات تلتقي مع المجموعة السابقة في كونها تتبنى منثاهج النقثد الفنثي المسثتندة 

على نظريات األدراك  وخصوصثا نظريتثي التعثايف والجشثطالت أال أنهثا تتبثاين عنهثا بتناولهثا مفثاهيم 

 لإليقا  ضمن الفلاء.

لى على السمات اإليقاعية للفلاء الحلري بشثكل عثام  بينمثا الثانيثة تتنثاول حي, تركز الدراسة األو

اإليقا  لتصنيف حركية الفلاءات الداخلية في مراحل تطور العمثارة الغربيثة  مركثزة علثى الفلثاء فثي 

 صحن الكنيسة بشكل محدد.

 



 

 

  ”Yuji Kishimoto-“Rhythm of Spaceدراسة  1-3-2-2

 أستعراض الدراسة:

 valueوجود فرص بحثيا غزيره ناتجا عن النقص في ادراك منظومثات القثيم  Kishimotoيؤشر 

systems  للحلارات االخرى والمشاكل التي يتسبب بها اختالف تلك المنظومات  ويدعو اليجاد وساةل

الكتسا  الثقا وامتالك فلسفا قوية ضمن حقل العمارة  من حي, ان كل تخصص يجثب ان يكثون لثا ثقثا 

 واضيعا الخاصة  وان احد اهم تلك الوساةل يمكن ان نجدها في بح, اإليقا  في العمارةبقيما وم

(11P.28)“ I believe one such tool is found in the Rhythm of Architecture”          

و   generation gapوالجيثل time gapمن حي, ان لإليقا  القدره على النفاذ من خالل فسثحا الثزمن 

 originalدون ان يفقثد تميثزه االساسثي ideological gapو االيديلوجيثة  cultural gapة الحلثار

identity (11P.29) .يعتقثدو Kishimoto يجثب ان تمتلثك إيقثا  مناسثب  ةان العمثارة الجيثد“good 

architecture posses proper Rhythm”  سواء كان مقصودا ام ال  وان هنالك انوا  من اإليقاعات

وتلك المتغيره بصوره مستمره  syncopatedوالرخيما  regimentedعماره كاإليقاعات المنظمة في ال

 . continouosly variable with theme (11P.30)مع الموضو 

ان لإليقا  صفا القثدره علثى ملثاهاة حثاالت المثزا  البشثري  التثي تمتلثك قابليثة Kishimoto يرى

واخثثرى ذات مثثزا  نشثثيط  calmيصثثنف إيقاعثثات بمثثزا  هثثاديءالتاثيرالمباشثثر والفثثوري  وهكثثذا فهثثو 

playfull  ومتحثثثثثديchallenging  وجليثثثثثلdignified  وتثثثثثامليmeditative  او حتثثثثثى متسثثثثثاةل

wondering (11P.30) . 

وهو يرى ان اإليقا  يمكن ان تتعلثق بثا جميثع عناصثر التصثميم كاللثوء والمثاده والملمثس واللثون  

الثى اخثرا  معرفثا اإليقثا   يثدعوو التي يشعر بها حتى االيفال خثالل نمثوهم. وانا احد العناصر االوليا

 الى الميادين العملية في العمارة

         It has been said that “Architecture is frozen music “, let us take out 

knowledge of Rhythm out of storage and spread it in the sun. Let us try to 

examine rhythm in architecture in the sun without melting them. 

في محاضرتا عناصر الزمن واللثوء والمثاده والبنيثا والنسثق الثى المواضثيع  Kishimotoيليف 

المعروفا التي يمكن ان يكون اإليقا  نتيجا لتكرارها وهي الخط والشكل واللون والشده والصوت والنبر 

 .(11P.30)يف القاموسي لإليقا  والحركا حسب التعر

واالنصثات  thinking visuallyويدعو كذلك الى استخدام يرب تدريب الحثواس  كثالتفكير بصثريا 

والنظر الى الموسيقى  التي يصفها بانها شثديده الفعاليثا فثي جعلنثا   listening to paintingالى الرسم 

التي لحلارات اخرى مختلفة  ويلثيف لتلثك الطثرب  اكثر حساسيا تجاه بيتتنا والبيتات الجديدة مثل تلك



 

 

 Rhythm ofوخصوصا لإليقا  في الفلاء  listening to architectureما يسميا االنصات للعمارة 

Space   كطريقا اضافيا اخرى للتدريب الحسي(11P.30). 

 Rhythm is conceptuallyالثثثى ان اإليقثثثا  غيثثثر مثثثدرك مفهوميثثثا  Kishimotoيتوصثثثل 

invisible  ولكن يمكن للمعمثاري ان يجعلثا مرةيثا وللمؤلثف الموسثيقي ان يجعلثا مسثموعا والشثاعر ان

يستعملا المتالك عالم من التصورات. وانا اليتعلق جوهريا بفعاليثا خاصثة  رغثم انثا يسثتخدم عثاده فثي 

عمثثاري يقثثوس العبثثاده والتعلثثيم والسياسثثة والفعاليثثات الحلثثاريا والعسثثكرية  ويلثثيف ان مثثا يجعثثل الم

اسثتقالل مثثن الثثزمن  -بحاجثا الثثى االمسثاك باإليقثثا  لجعلثا مرةيثثا هثو كثثون اإليقثا  مسثثتقل بدرجثا كبيثثره

وان عمليثا   ”Rhythm is free; free from time – space – architectureوالفلثاء والعمثاره

مثن خثالل اإليقثا  والتقاليثد يثتم حملهثا عبثر الثزمن  traditionيمكثن ان تخلثق تقاليثد  جعل اإليقا  مرةيثا

وهكذا دواليك. وان اإليقا  هو السما الوحيده في العماره التي يكثون االحسثاس بهثا متشثابا بغثض النظثر 

. حيثث, يمكثثن لعشثثرة اشثثخاص ان يثثدركوا نفثثس التكثثرار للخطثثوي واألشثثكال (11P.30)عثثن الحلثثاره 

جانب كبيثر مثن المشثاعر وااللوان واللربات والحركات بعشره يرب مختلفة  مع ذلك فانهم يشتركون ب

نفسها لو كانوا يعودون لنفس الحلاره  بينما ستكون تلك المشاعر المختلفا اقل بالتاكيد لو كثانوا ينتمثون 

 الى حلارات مختلفة.

مع ذلك فان اإليقا  يمكن لتاثيره ان يتجاوز الثزمن ويثؤثر فثي انسثجة حلثارية مختلفثا فيمثا لثو كثان 

ون فقط صانع اإليقا  حساسا لا وانما ايلا مسثتقبلا مثدركا لثا بصثورة مرتبا بصورة ناجحة  عندما اليك

 .(11P.31)جيدة  بالرغم من كوننا قد نكون بحاجة الى تدريب لكي نكون واعين لإليقا  

ان القيمثثثة فثثثي العمثثثارة هثثثي داةمثثثا تعبيثثثر عثثثن الحلثثثارة  وان االعمثثثال الفنيثثثة  Kishimotoيؤكثثثد 

طيع الحياة ما بعد زمانها ومكانها  واإليقا  هثو عنصثر لفثن عظثيم للحلارات العظيمة فقط هي التي تست

 .(11P.31)يربط التجربة االنسانية عبر الحلارات المختلفا االزمان واالماكن 

 

 :نقد الدراسة

تركز الدراسة علثى تنثاول اإليقثا  علثى مسثتوى الفلثاء الحلثري فثي بيتثات حلثارية متباينثة عثن 

حظتثا فثي اإليقثا  بثين أحثدى المثدن اليابانيثة ومدينثة لثوس انجلثوس فثي يريق مقارنة التغير الممكن مال

اميركا. وتنبع أهمية الدراسة في مجال البحث, مثن تأكيثدها علثى األبعثاد الحلثارية لإليقثا  فثي العمثارة. 

حي, يصبح اإليقا  فيها وسيلة للتواصل بين العصور والحلارات المختلفة  أال أن أستناد الدراسثة علثى 

نظرية الجشطالت وتداعي المعاني جعلها تعود ألضثفاء صثفات المثزا  البشثري علثى اإليقثا   يروحات

 في العمارة.



 

 

تناولت الدراسة بالتعريف المواضيع التي يمكن أن توتف العالقة فيهثا لخلثق اإليقثا  فثي العمثارة  أال 

 أنها لم تقدم أمثلة لتوضيح يبيعة العالقة اإليقاعية في تلك المواضيع.

ة مهمة نحصل عليها من الدراسة متعلقة بكيفية أمتالك الحلارة إليقا  معين  حي, تصف كيفية أشار

 نشوء اإليقا  في العمارة وأكتسابا األلفة بحي, يصبح تقليدا يحملا اإليقا  عبر الزمن.

تؤشثثر الدراسثثة كثثذلك تثثأثير األبعثثاد الحلثثارية لثثدى المثثدرك فثثي يريقثثة أدراكثثا لإليقثثا   بثثرغم كثثون 

 يقا  يبقى مؤثرا حسب الدراسة حتى في وسط حلاري وزمني مختلف.اإل

رغم الطرح الجثاد والمميثز للدراسثة  أال أنهثا لثم تقثدم نمثاذ  محثددة لتوضثيح تلثك األبعثاد الحلثارية 

 لللاهرة ناهيك عن كونها لم تطرح أي وسيلة لتصنيف وقياس اإليقا  في العمارة.

 

 ”Zevi-“Architecture as Spaceدراسة  2-3-2-2

 أستعراض الدراسة:

علثى تطثور الفلثاء فثي العمثارة  Ziveتركز دراسة 

الغربيثثثثة أسثثثثتنادا علثثثثى تحليثثثثل تغيثثثثر يبيعثثثثة الفلثثثثاء 

المعماري في فترات ويرز معمارية مختلفة  وتم دراسة 

هذا التطور للفلاء في نمط وضيفي واحثد  وتحديثدا فثي 

 فلاء الصحن للكناةس.

ة لموضثثو  البحثث, فثثي تبثثرز اهميثثة الدراسثثة بالنسثثب

كونها استندت على تطور اإليقا  كمؤشر اساسي لقيثاس 

تطور حركيثة الفلثاء وفقثا  فثي هثذه الفتثرات المختلفثة  

حي, تشير الدراسة الثى ان تطثور إيقثا  الفلثاءات فيهثا 

 tempoكثثان متماشثثيا مثثع التطثثور الحاصثثل فثثي الثثوزن 

   كالتالي:(17P.105)الحاصل في نظم الشعر

 S.Sabinaفثثي بازيلكثثا   a-a-a-a-a-aشثثكلإيقثثا  ب -

 (17P.105)كنمثثثثثوذ  للبازيلكثثثثثا المسثثثثثيحية المبكثثثثثرة 

  . 4-35االشكل

فثي العمثارة  a a a a a aتم تسريع اإليقا  السابق الى  -

 .S.Apollimareالبيزنطية كما في كنيسة 

و تشثثير الدراسثثة الثثى كثثون مشثثي األنسثثان فثثي هثثاتين   

 دية األتجاهالفترتين كان يمثل جملة احا
  244-14يسة سانت سابينا ا  صحن كن4-35الشكلا

 16SP.80)االمصدر



 

 

فثثي عمثثارة الرومانسثثك تثثم تبطتثثة اإليقثثا  بالوقفثثات  -

pauses  الثثثثثثى الشثثثثثثكلb-a-a-b   الثثثثثثذي اسثثثثثثتجا

    S.Mariaللحاجات العايفية الجديدة. كما فثي كنيسثة 

  .4-36االشكل

تميثثثثز الفلثثثثاء فثثثثي الفتثثثثرة الغوييثثثثة بالديناميكيثثثثة  -

 المتولدة بواسطة التناقض بين األتجاهات البصرية.

 measuredعصر النهلة هنالك إيقا  مقيس  في -

rhythm للجدران والهيكل والفجوات(17P.116)  

تميثثز الفلثثاء فثثي فتثثرة البثثاروك بالتعثثاكس المطلثثق  -

ألي وضثثوح اوتقسثثيم إيقثثاعي للفجثثوات الثثى انسثثاب 

 (17P.136)هندسية

حصثل تنويثع فثي الطعثم ولكثن بثدون  35في القرن  -

ة بنثثدرة الشثثعر فهثثم جديثثد  حيثث, تميثثزت هثثذه الفتثثر

 .(17P.138)األصيل

 

 نقد الدراسة

لإليقا  يتعلق بالربط الذي أقترحا بين تطور اإليقا  في صثحن Zevi الجانب األكثر أهمية في تناول 

 الكنيسة في فترات زمنية مختلفة مع تطور اإليقا  الشعري في نفس العصور.

مستمد مثن شثكل الثوزن الشثعري. أال أن  هذا باألضافة الى محاولة يرح قياس لذلك التطور اإليقاعي

الدراسة لم تشير بشكل مباشر الى تلك األوزان الشعرية  حي, لم يجد الباح, بحور شعرية تقابثل الثوزن 

. أضثافة الثى أن الدراسثة لثم a-a-a-a-a-aالثذي أشثار لثا بثالحروف   Zeviاألول الثذي يرحتثا دراسثة 

  عندما نعلم أن الشعر a a a a a aاذا كان موجود  الى توضح كيف تم تسريع ذلك الوزن الشعري  فيما 

فقثط هثي التثي  b-a-a-bالغربي يتكون في أساسا من مزدوجثة تتشثكل مثن يثرفين  تكثون الحالثة الثالثثة 

 يمكن أيجاد وزن شعري يقابلها.

رسثوم لم يشر بالتفصيل الى ما يقابل الحروف في تحليلا  أال أنا يمكن األستنتا  من ال Zeviرغم أن 

 المرفقة أنها قابلت الفسحات بين األعمدة. 

وهكذا نرى أن الدراسة لم تبتعد أكثر في أسبا  هذا الترابط المفتثر  بثين الثوزن الشثعري واإليقثا  

 المعماري  ولم تقدم وسيلة قياس متكاملة  ناهيك عن محدودية العينة التي تناولتها. 

 

   صحن كنيسة سنت ماريا  نهاية القرن الثامن4-36الشكلا

 (16P.82)المصدر



 

 

 مارة من الم  عمقته مل اإليقاع في الموسيقىدراسات تناولت متهوم اإليقاع في الع 4-2-2

أن توتيثثف المفثثاهيم المتثثوفرة فثثي الفنثثون األخثثرى للحصثثول علثثى أدراك أو تفسثثير جديثثد لمفثثاهيم 

معمارية  يعد من المناهج الشاةعة في نظريثة العمثارة. ولعثل توتيثف الموسثيقى لثذلك الغثر  يعثد أكثثر 

مطلع الثمانينثات لصثالح التطلثع نحثو التطثور الكبيثر الثذي  األساليب شيوعا  رغم أن الوضع قد تغير منذ

 حققتا نظريات النقد األدبي.

 مع ذلك ما تزال هنالك محاوالت تبرز بين الفينة واألخرى ألعادة أحياء ذلك التوجا.

تنقسثثم الدراسثثات التثثي تتنثثاول موضثثو  توتيثثف الموسثثيقى لدراسثثة العمثثارة  بصثثورة عامثثة الثثى ثالثثثة 

 مجاميع:

وعة األولى  هي مجموعثة الدراسثات الوصثفية العامثة  وهثي النثو  األكثثر شثيوعا  وهثو عثادة المجم

يتميز بعمومية الطرح ويبتعد عن القيثاس  ويشثمل الدراسثات الموسثيقية التثي تناولثت ابعثاد العالقثة عبثر 

تثثأثير ودراسثة سثثومفاي التثي تناولثثت  (62)التطثور التثثاريخي فثي كثثال الحقلثين  مثثثل دراسثة اليختنتريثثت

 العمارة على الموسيقى تاريخيا  وهي قليلة الفاةدة لموضو  البح,.

المجموعة الثانية  مجموعة الدراسات التي تتناول أبعاد العالقة بين حقلي العمارة والموسثيقى  وعثادة 

ما يكون هدف الدراسات تحقيق ربط بين الحقلين يمكن توتيفا ألغناء مناهج النقثد المعمثاري  أو ألنتثا  

وساةل مبتكثرة يمكثن توتيفهثا فثي عمليثة األبثدا  التصثميمي للطثال  والمعمثاريين الممارسثين  كمثا هثو 

ضثثمن هثثذه  .Crs ة  وسثثيتناول البحثث, أسثثتعرا  ونقثثد دراسثثAntoniades(48)الحثثال فثثي دراسثثة 

 المجموعة.

اسثية تثربط المجموعة الثالثة  وهي مجموعة دراسات القياس المباشثر  التثي تحثاول أسثتنباي قواعثد قي

قواعد التكوين الجمالي في كال الحقلين  وتتبع عادة مناهج تتميز بدراسة الربط في حاالت محددة بين كال 

 Georgiades. الحقلين  وعادة ما توتف مقاييس مباشرة.كما هو الحال في دراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  .Crsيوضثثثثح تحليثثثثل 

ثانيثثثثة مثثثثن  10لفتثثثثرة 

مقطوعة لشومان على 

ألثثة البيثثانو مثثع فصثثل 

 توتيثثثثثثثفاأللحثثثثثثثان و

لتركيب الشكل  يقا اإل

الناتج على الموقع كما 

هو موضح في الشثكل 

 الثال,

  4-34الشكلا

 (26P.3)المصدر

 ”Crs. “Music Space – Catching up With Music’s Paceدراسة  1-4-2-2

 عراض الدراسة:أست

حثثددت الدراسثثة هثثدفها بأقامثثة ربثثط بثثين الموسثثيقى والعمثثارة  وتعريثثف يثثرب يمكثثن بواسثثطتها ترجمثثة 

الموسيقى الى عمارة  وذلك باألستناد على أفترا  وجود عالقة مباشرة تربط بين حقلي العمارة والموسثيقى. 

 ولتحقيق ذلك عمليا  قامت بأتبا  ستراتيجية مكونة من خطوتين 

  تتعلثق compsitionخطوة األولى ال

بترجمة المقطوعة الموسيقية عبثر الثزمن 

الثثثى رسثثثم ثنثثثاةي األبعثثثاد  عثثثن يريثثثق 

توتيثثف جثثدول تثثردد النغمثثات الموسثثيقية 

 chart of  المسثمى  Schoenbergل

regions  المنشثثثور كجثثثزء مثثثن نظريتثثثا

للتوافثثثثق الموسثثثثيقي الهثثثثارموني. وذلثثثثك 

جثدول  بتحديد مواقع النغمثات علثى هثذا ال

واسثثتخدام وحثثدة  x,zبأعطاةهثثا أحثثداثيات 

 ..80hzقياس تعادل 

  ويثتم performanceالخطوة الثانيثة 

فيهثثا بثثثق الرسثثم الثنثثاةي األبعثثاد الثثذي تثثم 

الحصثثول عليثثا مثثن الخطثثوة السثثابقة الثثى 

وذلثثثك بواسثثثطة توتيثثثف  yالبعثثثد الثالثثث, 

الهثثثثثثثثثارموني لتحقيثثثثثثثثثق هثثثثثثثثثذا البعثثثثثثثثثد 

 (26P.2)العمودي

هذه الستراتيجية يكون دور اإليقا  في 

في مرحلة تركيثب الشثكل الثالثثي األبعثاد 

النثثثاتج عثثثن الخطثثثوتين السثثثابقتين  حيثثث, 

يحثثدد اإليقثثا  يريقثثة نشثثر الشثثكل علثثى 

الموقع  فعندما يحصل أألنسجام بين إيقا  

المقطوعثثة وموقثثع المشثثرو   يثثتم تركيثثب 

المقطوعثثثثة علثثثثى الموقثثثثع اسثثثثتنادا علثثثثى 

 . (26P.3)اإليقا 



 

 

 (24P.267)القا  Georgiades -  جدول4-34الشكلا 

 :سةنقد الدرا

تمثل الدراسة أقصى مدى يمكن أن يذهب اليا دعاة وحثدة القواعثد التشثكيلية بثين الموسثيقى والعمثارة  الثى 

الدرجة التي تصبح بها الموسيقى ستراتيجية تصميمية مباشرة تتلمن الترجمة المباشرة لمقطوعات موسثيقية 

 الى مشاريع معمارية ضمن األبعاد الثالثة.

 لة قياس  وال حتى تحليل يوضح الربط الذي تفترضا مع الشكل المعماري.لم تقدم الدراسة أي وسي

األعترا  الرةيسي على الدراسة  ضمن أيار منهجها  يتعلق بعدم منطقية تناول تردد النغمات الموسثيقية 

 كمرجع لتشكيل الشكل المعماري  كون تردد النغمة بحد ذاتا ال يمتلك أي قيمة جمالية  عنثد فصثلا عثن تثأثيره

على األذن البشرية في تفاعلا مع ترددات النغمات األخرى  حي, أن العمليثة ال تختلثف عثن البحث, عثن قيمثة 

 جمالية في الترددات اللوةية لأللوان لتفسير القيمة الجمالية  ألحدى لوحات فان كو  على سبيل المثال.

سثوية نهاةيثة فثي البحث,  وذلثك أما في نطاب توتيف اإليقا  في عملية الربط مثع الموقثع  فربمثا حصثل كت

 الدور الثانوي لا قد يكون بسبب عدم تصور الباح, لا كجزء أساسي من يبيعة الموسيقى التي وتفها.

 

 " Georgiades  "The Architectural Canonدراسة  2-4-2-2

 أستعراض الدراسة:

تمثثثل الدراسثثة محاولثثة لثثربط قثثوانين 

الهثثثثثثثثثثثثثارموني الموسثثثثثثثثثثثثثيقية مثثثثثثثثثثثثثع 

األعمثثثثثدة للمعبثثثثثد   placingتوقيثثثثثع

األغريقثثثثثي  فثثثثثي محاولثثثثثة ألثبثثثثثات أن 

التناسثثثق الثثثذي نحثثثس بثثثا بصثثثريا عنثثثد 

مشاهدة تلك المعابد ليس أعتباييثا وأنمثا 

ناتج عن توافق هارموني لا نفثس األثثر 

 .(24P.266)الجمالي في الموسيقى 

حيثثثث, تثثثثم دراسثثثثة تناسثثثثب أبعثثثثاد  

األعمثثثدة مثثثع الفسثثثحات بينهثثثا فثثثي عثثثدة 

ضثثعها ضثثمن جثثدول معابثثد اغريقيثثة وو

واحثثثثد يوضثثثثح وجثثثثود قاعثثثثدة للتوافثثثثق 

الهارموني ربطت اإليقثا  المتشثكل مثن 

 قطر العمود الى عر  الفسحة.



 

 

يوضثثح الجثثدول ربثثط اإليقثثا  الموسثثيقي بالعمثثارة  مثثن خثثالل مقارنثثة شثثكل اإليقثثا  المتشثثكل مثثن عثثر  

سحات الصوتية معبرا عنها بالترددات الفسحات بين األعمدة وأبعادها مع جدول عخر يتلمن القيم اإليقاعية والف

 .(24P.267)الصوتية 

 :نقد الدراسة

تعثثد الدراسثثة أحثثدى المحثثاوالت الالفتثثة للنظثثر لتحقيثثق ربثثط منهجثثي مباشثثر بثثين مفهثثوم اإليقثثا  فثثي الموسثثيقى 

 والعمارة  باألستناد على معطيات بسيطة ومباشرة توضح الربط بين الموضوعين.

ة موضثو  الدراسثة مثن نثواحي العينثة المعماريثة االمعبثد األغريقثي  والعنصثر أال أنا يؤخذ عليهثا محدوديث

 الذي تناولت العالقة ضمنا في تلك العينة االعمود .

يؤخذ عليها كذلك محاولتها ربط اإليقا  بموضثو  التوافثق الهثارموني الموسثيقي  الثذي قادهثا الثى أفتثرا  

بين األعمدة في مباني متفرقة. ربما كان من األجدى لو تم  عالقة تجاوزت مدى المعبد الواحد ألى عالقة ربطت

تناول األبعاد الجمالية ضمن حثدود الثوزن اإليقثاعي المجثرد  دون ربطثا القسثري بالبعثد اللحنثي التثوافقي  عثن 

يريق مقارنتا مباشرة بما هثو متثوفر مثن معلومثات حثول اإليقاعثات الموسثيقية السثاةدة فثي عصثر أنجثاز تلثك 

وضا عن ربطها بمفاهيم موسيقية لم تصبح معروفة أال بعد ما يتجاوز الثف عثام مثن تثاريخ أنشثاءها  المباني  ع

وهو األمر الذي أنجرت لا الدراسة  ربما بسبب تطلعها الى وضع مقاييس لقياس اللثاهرة اإليقاعيثة أكثثر ممثا 

تشثثكيل الفنثثي لمنجثثزات هثثي لتفسيراألسثثس التثثي شثثكلتها مثثن ناحيثثة الجثثذور المشثثتركة التثثي شثثكلت قواعثثد ال

 الحلارات المختلفة.

 

دراسات عامة تناولت موضوع اإليقاع ايزء من موضوع جمالية الشكا المعماري من  5-2-2

 الم  تبنيها نظريات سايكلوجيا األدراك

بثثالرغم مثثن كثثون العمثثارة وجثثدت أساسثثا ألداء إغثثرا  وتيفيثثة نفعيثثة  فقثثد لعثثب الشثثكل المعمثثاري الثثدور 

 كيل هويتها  وكان على الدوام المثير األول الهتمام مستخدميها.الرةيسي في تش

الشثكل المعمثاري هثي المحثور الرةيسثي للنظريثات المعماريثة المختلفثة عبثر تثاريخ  ةمن هنا أصبحت جمالي

اةف  يبقى يموح المعماريين على الدوام  هثو الوصثول تالعمارة. فبعيدا عن الهدف النفعي المباشر في أداء الو

 لشكل المعماري الجميل والمثير النتباه المستخدمين.إلى ا

تشثثترك هثثذه المجموعثثة مثثن الدراسثثات عثثادة بتوتيفهثثا للطروحثثات التثثي تهثثرت فثثي بدايثثة القثثرن السثثابق 

 والمتعلقة بالجوانب السايكلوجية لخصاةص األدراك البصري  وبشكل محدد يروحات جماعة الجشطالت.

التي تم تناولها بكونها تتبثع عثادة يروحثات أكثثر تجريثدا وأقثر  الثى  أال أنها تختلف عن مجاميع الدراسات

 المنطق الفلسفي  منها الى منطق الوصف والقياس والتحليل.



 

 

معظم هذه الدراسات تستند على أبعاد كونية لمفهوم الجمال  تتجثاوز عثادة موضثو  الخصثاةص والسثمات 

المنهج المتبع فثي تلثك الدراسثات. فالدراسثات الفلسثفية واألبعاد الحلارية  وذلك الى حد بعيد ناتج عن يبيعة 

ودراسات سايكلوجيا األدراك التي تنطلق منها هذه المجموعة  تحمل في يبيعتها تلك األبعاد الكونية في تناول 

 المواضيع.

 

 ”Peter F. Smith “Architecture and the Human Dimensionدراسة  1-5-2-2

 أستعراض الدراسة:

. (14P.5)اسة محاولة لتعريثف نظثام جمثالي للقثيم  كشثيء متلثمن فثي عمليثات العقثل االنسثانيتمثل الدر

التصثثثثدي لمشثثثثكلة عثثثثدم وجثثثثود قيثثثثاس موضثثثثوعي للقثثثثيم الجماليثثثثة والرمزيثثثثة فثثثثي  Smithحيثثثث, يحثثثثاول 

  عثن يريثثق بحث, األسثثس السثايكلوجية للتجربثثة الجماليثة  فثثي محاولثة أللقثثاء اللثوء علثثى (14P.6)العمثارة

التي يستجيب بها الدماة نوعيا لألشكال واإليقاعات في العمارة  سواء في حالة االبنية المستقلة او في  الطريقة

 . (14P.9)عالقاتها مع بعلها ضمن النسيج الحلري

 عرفت الدراسة ثالث خصاةص للتجربة الجمالية  تشكل االساس لهذه الظاهرة السايكلوجية  وهي:

 داخلية في االشياء ولكن تأويل مسقط عليها من الدماة.القيمة الجمالية ليست خاصية  -

حيثث, ان الحثثدث المفثثرد  relationshipالظثثاهرة الجماليثثة ال يمكثثن ان يكثثون لهثثا وجثثود خثثار  مبثثدأ العالقثثة  -

 المدرك ال يمكن ان يكون لا فعالية جمالية.

 التجاور بين األحداث البصرية او األشياء ككل  يسبب تغيرات في ادراكها. -

تناولت الدراسة اإليقا  على انا ذلك الميثل الجثوهري فثي العقثل االنسثاني الثى تجميثع الظثواهر العشثواةية 

ضمن انساب  مثل ميلنا لحفث رقم الهاتف المكثون مثن سثتة ارقثام علثى انثا مجموعثة مثن ثالثثة ازوا  ألرقثام 

 : (14P.24)يبرز لسببينان هذا المطلب اإليقاعي Smith ثناةية او زوجين من ارقام ثالثية. ويرى

 االول  كونا يساعد على تنظيم وادارة المعلومات  باالضافة الى الخزن واعادة االستدعاء.

 الثاني  كون اإليقا  يشكل مصدر لالرضاء بحد ذاتا  من حي, عالقة ذلك باإليقاعات البايلوجية والكونية.

 الرضثثاء للجثثزء البثثداةي مثثن الثثدماةفسثثلجيا هثثو يثثرى ان ادراك واسثثتيعا  اإليقاعثثات يتثثراوح بثثين ا

“limbic” مع السالسل اإليقاعية الثقيلة او اللرباتbeats باتجاه إيقاعات اكثر تعقيدا يتم تمييزهثا مثن قبثل  

 .(14P.24)وخصوصا الفص الدماغي االصغر cerebral cortexال

مثن قبثل الثدماة مثن أجثل  تسند الدراسة لنظرية الجشثطالت  أن عثدم انتظثام بسثيط فثي اإليقثا  يثتم تجثاوزه

وان الكثيثر مثن البهجثة يمكثن ان تنثتج مثن وقثع اإليقاعثات  good gestaltتحقيق النسثق والجشثطالت الجيثدة 

 .(14P.11) المتراكبة  حي, أن تقايع اإليقاعات يمكن أن ينتج حالة من التوازن الكلي

 . ويقوم بتمييزاألشكال اآلتية من اإليقاعات:ان العمارة تبين كل تغيير يمكن ادراكا في اإليقا  Smithيوضح     



 

 

 تكامل لعدد هاةل من اإليقاعات بترددات مختلفة  كما في مباني الكاتدراةيات للعصور الوسطى. -

اإليقا  في عمارة عصر النهلة  حي, يتحقق مستوى عالي من التعقيد في تطوير اإليقا   بتباين ضمن قيثود  -

 سب.القواعد الكالسيكبة للقياسات والن

 La Touretteاإليقاعات التي يورها لي كوربوزيا في مبانيا المتأخرة. حي, تصف الدراسة تصميما لدير   -

على أنا توتيف إليقاعات غير منتظمة تثم تركيبهثا علثى ثالثثة يوابثق  ثثم تثم تحقيثق األنتظثام بينهثا بواسثطة 

ى  وتثثرى كثثذلك ان اإليقثثا  متحقثثق فثثي اإليقثثا  المنثثتظم والمشثثدد للوحثثدات الخلويثثة الموجثثودة فثثي اعلثثى المبنثث

المسثتوى العمثثودي عثثن يريثثق العالقثثة بثثين الطوابثثق الثالثثة األولثثى وتقسثثيم القمثثة البثثارز والملثثاد  وتصثثف 

اعتياديثة متبوعثة بنبثرة مشثددة مشثابا لبدايثة  beatsالدراسة هذا اإليقا  بأنا معادل كرافيكثي لثالثثة ضثربات 

 .(14P.24)السمفونية الخامسة لبيتهوفن

الدور الذي يلعبا اإليقا  في األسهام بتحقيق الصدمة الجمالية الكلية في البارثينون  حي, يقدم المبنى األرضاء  -

  متمثلين بعالقثات التوافثق التثي جعلثت منثا مقبثوال فثي intuitive aesthiticعلى مستويين للجمال الحدسي 

 .(14P.25)الرمزية والبيتية  ابعاده الثالثة وعامل اإليقا   أضافة ألى دور العوامل

تشير الدراسة كذلك  أن اإليقا  يمكن توتيفا لتحقيق الربط بين المباني ضمن البيتة الحلرية  وذلك على    

"عنثدما ال يكثون هنالثك ملثاهاة مباشثرة وانمثا اصثداء  metaphoric rhymeمستوى " القافيثة األسثتعارية 

قثا  مشثددة لسثمات النظثام اضثافة لتحقيقهثا التوافثق اإليقثاعي  غاملة او تلميحات. بحي, تصثبح خاصثية اإلي

حي, يمكن لإليقا  ان يعر  في مسثتويات مكتومثة تقثع تحثت مسثتوى التمييثز المباشثر  عنثدما يقثوم الثدماة 

ويقوم الدماة بذلك بعثد ان يأخثذ  coherentباعادة بناء المدخالت الحسية في ما يمكن تأويلا كصور مترابطة 

ل األجزاء المكونة للصورة. في تلك المستويات فان إيقاعات معينثة يسثتدل عليهثا  مثثل خثط لتوجيثا اوال بتحلي

 .(14P.49)معين او يول 

وتشثير الثى امكانيثة تشثكيلا مثن شثكل او إيقثا  او مثزيج مثن  patternتتناول الدراسة كثذلك مفهثوم النسثق

 األثنين  ولذلك يمكن تمييزه من خالل ثالث سمات للجمال:

 الخاصية الكلية  عندما يكون متلمن في ايار يحدد عودة الحدوث في الزمن والفلاء. -

وتعثر  بواسثطة اإليقثا  الثذي تتغيثر فيثا سثرعة األداء بتصثعيد  teleological patternsاالنساب الغاةيثة  -

كثثة فثثي األحثثداث البصثثرية والرمزيثثة او باأليحثثاء او األهمثثال  حيثث, تتلثثمن مثثثل هثثذه األنسثثاب مفهثثوم الحر

 العمارة.

فثثي النسثثق الخطثثي  حيثث, يكثثون التركيثثز علثثى تغيثثرات ألنسثثاب قصثثيرة تحثثدث بتسلسثثل  مثثثل تتثثابع نويثثات  -

 موسيقية تفشل بتحقيق نغمة  وتتحقق الصدمة الجمالية من التغيرات الكثيرة التي يمتلك كل منها فعالية جمالية.

 

 



 

 

 :نقد الدراسة

وسيلة وليس غاية للبح,. وتثم ذلثك أسثتنادا علثى أحثدى الخصثاةص تتناول الدراسة اإليقا  من حي, كونا 

التي أفترضتها للتجربة الجمالية  وهي كون اإليقا  ليس خاصية متلمنة في األشياء  أنما تأويل مسقط عليهثا 

من الثدماة. ذلثك يجعثل مثن الممكثن أدراك سثبب تعريثف اإليقثا  علثى أنثا الميثل الغريثزي فثي العقثل لتجميثع 

 لى شكل أنساب.األشياء ع

هذا التعريف يتجاوز جانب اللاهرة الفيزياةي ويحاول النظر لها فقط من خالل الفعاليثة العقليثة ألدراكهثا. 

وبذلك لم تقدم الدراسة تعريف محدد لإليقا  في العمارة  رغم أنها أسهبت بتحليل ميكانيكيات تأثيره فثي العقثل 

توتيف المفهوم ضمن النطاب األوسع المتعلثق بالشثكل علثى  البشري  ربما كان ذلك بسبب حاجة الدراسة الى

 مستوى النسيج الحلري  لذلك كانت حريصة على أن ال تقدم أي وسيلة قياس شكلية محددة.

ما تناولتا الدراسة يمكن وصفا بأنا مدى من المفاهيم تحت مصطلح اإليقا   أكثر من كونثا مفهثوم محثدد. 

يدها على أنها عالقة علثى مسثتوى التفاصثيل المعماريثة  بينمثا مفثاهيم حي, بعض مفاهيم المصطلح يمكن تحد

 أخرى تناولت أتجاه خطوي المبنى  وأخرى تناولت السمة العامة للشكل.

حتى على مستوى يبيعة أدراك اإليقا   لم تكن الدراسة محددة في تناولهثا للمفهثوم  فتثارة يثتم أدراكثا مثن 

مثا قبثل جماليثة  وأخثرى يقثع فيهثا تثأثيره الجمثالي علثى مسثتوى األدراك قبل الجثزء البثداةي  وتكثون لثا قيمثة 

الجمالي األول والثاني  حسب تقسيم الدراسة لألدراك. نفس األمر يمكن القياس عليثا فثي تناولهثا تفسثيره وفثق 

 يروحات الجشطالت.

واء كثان ذلثك رغم تقديم الدراسة لبعض الحاالت التثي تحقثق فيهثا نجثاح علثى مسثتوى توتيثف اإليقثا   سث

على مستوى المباني المفردة أو ضمن التوافق اإليقثاعي للنسثيج الحلثري  أال أن عموميثة التنثاول تجعثل مثن 

 الصعب توتيف تلك الطروحات لتحقيق أهداف البح, المتعلقة بخصوصية اإليقا  في بيتة حلارية معينة.

 

 المحور الثاني/ أبعاد متهوم اإليقاع في نظرية العمارة 1-4

تناولت منها الدراسات في المحور السابق مفهوم اإليقثا  فثي  هدف هذا المحور الى البح, في األبعاد التيي

 العمارة  بغر  تقييم تلك األبعاد وأختيار المدخل المناسب الى موضو  البح,.

علثى تلثك يتكون هذا المحور من دراسة أبعاد تناول مفهوم اإليقا  في نظرية العمارة. بحي, يمكثن أسثتنادا 

األبعاد  تحديد ما الذي يجب على الدراسة تناولا أوال  ثم الكيفية التي يتم بها ذلك التناول  أضثافة الثى التعثرف 

 على أبرز الوساةل التي وتفتها الدراسات لوصف وقياس خاصية اإليقا  في العمارة.

 مستويات تناو  اإليقاع في العمارة 1-3-2

ي العمارة في مواضيع مختلفة  يبقى من الممكن تصنيف تلثك المواضثيع ألثى رغم تناول الدراسات لإليقا  ف

 مستويين رةيسيين  يمثلهما المستوى الحلري ومستوى الوحدات المعمارية المستقلة.



 

 

 متردات اإليقاع على المستوى الحضري 1-1-3-2

م العثام ولثيس المحثدد عادة ما يكون مفهوم اإليقا  في هذا المستوى مفهوم مجازي  حيث, يقثع ضثمن المفهثو

للعالقة اإليقاعية  لذلك فغالبا ما يتم أتبا  الوصف المباشر للحاالت  التثي تكثون حثاالت مسثتقلة بحيث, ال يمكثن 

 تعريف قواعد يمكن على أساسها تصنيف أنوا  اإليقاعات في هذا المستوى. 

وم اإليقا  علثى مسثتويين  يتشثكل وقد تبنت الدراسات التي تتناولت موضو  اإليقا  في البيتة الحلرية مفه

أحدهما من دراسة اإليقا  على مستوى الفلثاء الحلثري  بينمثا المسثتوى اآل خثر يتلثمن دراسثة اإليقثا  فثي 

 العالقات الشكلية.

 

 اوال, اإليقاع على مستوى التضاء الحضري 

واتجاهاتها  كذلك فثي  وتتناولا بعض الدراسات من حي, تعاقب األنغالب واألنفتاح وتغير المحاور البصرية

 تعاقب الظل والنور  سعة الممرات وتوزيع الكتل. 

الجانب المهم لمفهوم اإليقا  على هذا المستوى يتعلق بلرورة األنتباه الى الحالة الفيزياةية لمثدرك اإليقثا   

مثا يثثتم  وذلثك ربمثا كثثان ناتجثا عثن موضثثو  المقيثاس ومسثافة الرؤيثثة  فمثدرك اإليقثا  فثثي هثذا المسثتوى غالبثثا

 أفتراضا يمر على المواضيع المعمارية المتناوبة أو المتغيرة.

تبرز من بين الدراسات على هثذا المسثتوى  مجموعثة البحثوث التثي تتنثاول المتتابعثات البصثرية. حيث, يثتم 

تقسيم تجربة الحركة ضمن الفلاء الحلري  بملاهاتها مع بنية المقطوعة الموسثيقية او الروايثة  الثى مقدمثة 

 .(45P.61)يتبعها تصعيد ثم ذروة تنتهي بمرحلة الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويالحث في هثذة الطريقثة للتنثاول  ان موضثو  الحركثة يتحقثق بمثرور المشثاهد علثى األحثداث البصثرية  

ضثثمن تسلسثثل يشثثكل مثثا يسثثمى بالمتتابعثثة البصثثرية  بحيثث, تتكثثون مفثثردات العالقثثة اإليقاعيثثة مثثن مجموعثثة 

ة  تتشكل من خليط من العالمات الفلثاةية والشثكلية  اضثافة الثى مفثردات التغيثرات فثي عناصر متنوعة للغاي

إيقا  الفلاء الحلري كما هو في –  4-35شكلاال

 (45P.59,61)المصدر -المتتابعة البصرية



 

 

يبيعة حركة المشاهد نفسة  والذي يشكل في هذه الحالة جزءا مثن موضثو  اإليقثا . فثي هثذه الحالثة غالبثا مثا 

 يصح الكالم عن مجموعة من اإليقاعات المتراكبة  اكثر من كونا كالم عن إيقا  واحد. 

الك أيلا دراسثات تناولثت مثا ايلقثت عليثا" إيقثا  وهن

المواكب" في مقتربثات بعثض األبنيثة النصثبية  مثن حيث, 

كونها تعطي شثعورا بثاجواء احتفاليثة موكبيثة حتثى عنثدما 

 .(P.137 12)تكون فارغة

يوجثثد أضثثافة الثثى ذلثثك تنثثاول اإليقثثا  فثثي التثثأثير الثثذي 

ينثثثتج عثثثن يريقثثثة معينثثثة فثثثي حركثثثة مسثثثتخدمي الفلثثثاء 

الحلري يفرضها عنصر معين  كما هو الحثال فثي شثكل 

  4-13ا الحركثثثة للسثثثاللم األسثثثبانية فثثثي رومثثثا  الشثثثكل

(12P.139) . 

يوجثثد أيلثثا مثثن تطثثرب إليقثثا  الفلثثاء الحلثثري فثثي 

تعاقثثثثثب األشثثثثثارات اللثثثثثوةية علثثثثثى بعثثثثثض الشثثثثثوار  

 . (11P.32)المستمرة

 

 ثانيا, اإليقاع على مستوى الشكا الحضري

راسات من زاوية دوره في تحقيثق االنسثجام فثي ترتيثب العناصثر لألبنيثة المتجثاورة التثي تشثكل وتتناولا الد

 بأستمراريتها واجهة الفلاء الحلري.

حثثثثول معالجثثثثة هثثثثذا  Smithتتمحثثثثور دراسثثثثة 

 الموضثثثو  مثثثن خثثثالل يرحثثثا لمفهثثثوم القافيثثثة 

rhyme  فثثثي العمثثثارة. حيثثث, يصثثثنف ضثثثمن هثثثذة

م الشثكلي علثى الدراسة عدة اساليب لتحقيق االنسجا

مسثثتوى بنيثثة ترتيثثب العناصثثر فثثي واجهثثات األبنيثثة 

ضثثمن البيتثثة الحلثثرية  ويشثثكل اإليقثثا  أحثثد تلثثك 

الخصثثثثثاةص التثثثثثي تثثثثثم توتيفهثثثثثا لتحقيثثثثثق ذلثثثثثك 

 .(14P.46)األنسجام

كثثذلك يوجثثد هنالثثك مجموعثثة الدراسثثات التثثي تتنثثاول اإليقثثا  فثثي دراسثثة شثثكل خثثط األفثثق للمدينثثة  

 .(57P.84)  4-43تي تشكل تلك السمة الشكلية للبيتة الحلرية الشكلاوالعالقات بين الكتل ال

 

 (12P.138)المصدر  -بكين–شار  المواكب في القصر األنبرايوري –  4-40الشكلا

 خط األفق لمدينة هونك كونك–  4-43الشكلا

 

يل شكلي  تحل–  4-44الشكلا

 -Smith-لإليقا 

 (14P.17)المصدر

 



 

 

  4-42الشكل ا

 

اإليقا  على مستوى  -3
 العناصر المعمارية

 (12P.58)المصدر 
 

اإليقا  في عالقة  -4

 الجزء بالكل

 (7P.312)المصدر 

  4-41الشكل ا

 يقا  على مستوى الفلاءات المعماريةاإل -3

 (12P.123,125)المصدر 

 

 متردات اإليقاع على مستوى الوحدات المعمارية المستقلة 2-1-3-2

تتنثثثاول اغلثثثب الدراسثثثات دراسثثثة اإليقثثثا  فثثثي العالقثثثات بثثثين 

العناصر للوحدات المعمارية المستقلة  حي, تم دراسثة اإليقثا  فثي 

اسعة مثن العناصثر  سثواء المركبثة منهثا أو العالقة بين مجموعة و

 األولية. ويمكن تمييز مستويين للتناول في هذه المجموعة:

 

 اوال, اإليقاع على مستوى التضاءات الدااللية للوحدة المعماربة

المستوى األول لتناول اإليقا  في الفلاء المعماري يوجد على 

تناولثثت مسثثتوى العالقثثات الفلثثاةية فثثي المسثثتوى األفقثثي  حيثث, 

بعثض الدراسثثات وصثف العالقثثات التثي تتشثثكل مثن تعاقثثب اتسثثا  

 .(44P.13-20)الفلاءات وارتفاعاتها ضمن المبنى الواحد 

بينما تتناول مجموعة اخرى من الدراسات اإليقا  في العالقات 

التي تحكم توزيع العناصر في الواجهات التي تشكل محيط الفلاء 

الحالثثة تثثأثيرات علثثى صثثفات المعمثثاري  فتصثثف لإليقثثا  فثثي هثثذة 

 .(17P.105)الفلاء ومفهوم الحركة فيا 

يمكن مالحظة فرضية متلمنة في هذا المستوى تتعلق بطبيعثة 

 أدراك اإليقا   وهي مرور المشاهد على التغيرات المتعاقبة.

 

 ثانيا, اإليقاع على مستوى الشكا الخارجي للوحدة المعمارية 

فثي الوحثدة المعماريثة هثو فثي المستوى األول لتنثاول اإليقثا  

العالقات التي تحكم توزيع العناصر في الواجهات  حي, غالبا ما 

يتم تنثاول اإليقثا  فثي العالقثة الناتجثة مثن تعاقثب موضثوعين أو 

أكثثثر  كثثأن تكثثون فثثي تعاقثثب الفتحثثات واألجثثزاء الصثثماء او فثثي 

األعمدة والفسثحات بينهثا  أضثافة الثى مواضثيع التقعثر والتحثد  

روزات واألرتدادات وفي تباين اللون والملمثس وغيرهثا مثن والب

 التفاصيل الشكلية المختلفة.

المستوى الثاني يتمثل في العالقة بين الجزء والكثل فثي تنثاول اإليقثا  كنتيجثة لعالقثات التناسثب التثي 

تحكثثثثم العالقثثثثات بثثثثين عناصثثثثر الشثثثثكل المعمثثثثاري بعلثثثثها الثثثثبعض ومثثثثع الهيتثثثثة الكليثثثثة للوحثثثثدة 

 .(18P.82)ةالمعماري

 إليقا  على مستوى عالقات الكتل التي ثشكل شكل المبنى ضمن أبعاده الثالثة.اتناول  هنالك أخيرا



 

 

 مئادر اإليقاع في العمارة 2-3-2

غالبا ما تستخدم الدراسات الملاهاة مع مرجع خارجي لوصف اإليقا  في العمارة  ويمكثن مالحظثة     

 لاهاة اإليقا  في العمارة في أغلب الدراسات:المصادر اآلتية التي شكلت مرجعية لم

 

 الطبيعة امئدر لإليقاع 1-2-3-2

وعا المتمثلثة باإليقاعثات يحي, يالحث ربط بعض الدراسات اإليقا  في العمارة باإليقاعثات األكثثر شث    

مفهثوم الطبيعية  بل واضفاء مفثاهيم معينثة تمتلكهثا هثذه المواضثيع الطبيعيثة علثى اإليقثا  فثي العمثارة  ك

  (10P.122)النمو و الغر  األرشادي والوضيفة  وغالبا ما يتم ذلك في نطاب المفاهيم العامة لإليقا 

 

 

 

 

 

 اإليقاعات البايلوجية امئدر لإليقاع 1-2-3-2

هثي مثا يجعلنثا  امثل إيقا  نبض القلب  يرى زكي نجيب محمود أن اإليقاعات الفطرية البايلوجية فينا

وهي كذلك ما يجعلنا نبتهج أذا وجثدناه  ونقلثق أذا لثم نجثده.. ومثن هنثا كثان … مدركاتنانتوقع اإليقا  في 

. (65P.108)الوزن في الشعر  وال"سيمترية" في العمارة والتوازن اإليقثاعي فثي التصثوير والموسثيقى

أال أنثثا لثثم يقثثدم أمثلثثة توضثثح جوانثثب تنثثاول تلثثك اإليقاعثثات بصثثورة محثثددة خثثار  األفتثثرا  المجثثازي 

لعالقة مع ما وصفا بأنا "سيمترية" العمارة  حي, لم تتوفر للباح, دراسثة معينثة تناولثت بشثكل مباشثر ل

العالقة بين تلك اإليقاعات واإليقثا  فثي العمثارة  رغثم ان تلثك العالقثة تثم تناولهثا فثي مواضثيع التصثميم 

 .(1P.158)وربطها باإليقا  في الفنون الزمنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -األ يقا  مشتق من ملاهاة مع شكل حشرة معينة  والتكرار هو ألجزاء لها أشارة الى الفعاليات الحيوية للحشرة - 4-45الشكلا

  (10P.122المصدر

 



 

 

 لزمنية امئدر لإليقاعالتنوا ا 1-2-3-2

 اوال: الموسيقى

تتناول اغلب الدراسات اإليقا  في الفنون 

الزمنيثثة وخصوصثثا فثثي الموسثثيقى علثثى انثثا 

مصثثدر اإليقثثا  فثثي جميثثع الفنثثون األخثثرى  

 بلمنها العمارة.

أشارت الدراسات للعديد من األمثلة ألبنية 

كثثثان تشثثثكيل العالقثثثات بثثثين العناصثثثر فيهثثثا 

شثثثر علثثثى قواعثثثد اإليقثثثا  مسثثثتندا بشثثثكل مبا

الموسيقي  كما هثو الحثال فثي تصثاميم مدينثة 

الذي أستعان  La Tourtteجانديكارد و دير 

لي كوربوزيا في تشكيل واجهاتا بجهود أحد 

الموسيقيين  الذي قام بتقسيم واجهاتثا أسثتنادا 

. Xenakis’s (24P.270)على مقطوعثة ل

وكثثذلك تصثثميم قاعثثة مدينثثة بوسثثطن ومكتبثثة 

Clark  الذي تم أسثتلهام إيقاعثا مثن موسثيقى

Stravinsky (27P.42). 

فثثثي مثثثثال عخثثثر يمكثثثن مالحظثثثة توتيثثثف 

شثبيهة بأنابيثب  staccatoإليقاعات متقطعثة 

 .(27P.17)األورغون في قاعات الموسيقى

من المالحث أن تناول وصف اإليقثا  فثي 

الموسثثثيقى يثثثتم فثثثي بعثثثض األحيثثثان كحالثثثة 

المعنثثثى  مجثثثردة اليكثثثون المقصثثثود بهثثثا هثثثو

الدقيق لمصطلح اإليقا  فثي الموسثيقى وأنمثا 

مثثثثثن جانثثثثثب خصثثثثثاةص موسثثثثثيقية أخثثثثثرى 

 كالتناسب والهارموني والتراكب الصوتي.

 

 

 

 - إيقا  للنوافذ مشتق من التناسبات الموسيقية -فيال هارمونيا  كوبنهاكن-  4-46الشكلا

  (12P.190المصدر

 

 -عدة موسيقيإيقا  مشتق من اإليقاعات الموسيقية بمسا - La Tourtte ل  -  4-44الشكلا

  (51P.270المصدر

 

  (51P.42المصدر -إيقا  مشتق من إيقا  موسيقي محدد - Clarkقكخبة  –  4-44الشكلا

 

 

  (51P.16المصدر -staccatoسقف بإيقا  متقطع  -Casa Papanice –  4-45الشكلا

 



 

 

 ثانيا: الشعر   

تناولت بعض الدراسات اشكال الوزن في الشعر على أن لا تأثير على تطور اإليقا  في العمارة  وتبرز      

التثي قثارن بهثا تطثور اإليقثا  الشثعري بإيقثا  الفلثاءات الداخليثة للطثرز   Zeviبين هذه الدراسات دراسة 

  أال أن ذلك تثم دون تحديثد مباشثر للثوزن اوالبحثر الشثعري  بثل بالملثاهاة (12P.105)المعمارية المختلفة

المباشثرة لتعاقثثب الثناةيثات الوزنيثثة بمثثا يقابلهثا مثثن عناصثر معماريثثة تثثم تحديثدها علثثى أنهثا وحثثدات مشثثددة 

 وغير مشددة.أ

الوزن الشعري العربي في ملاهاة لنسبة المتحركات الى السثواكن فثي بحثر  السعيدبينما تناولت دراسة      

 الطويل في محاولة استنتا  نسبة مفللة قد تكون استخدمت في تناسبات الزخارف اإلسالمية.

سثتلهام فكثرة إهميثة أشثارت الثى أالتثي   To Tonnaامثثل دراسثة  هنالك مجموعة اخرى من الدراسات

التقييس في الشعر  بدعوتها الى تبني أنساب قياسية يتم على أساسها نقد وتصنيف أنماي العالقات التثي تحكثم 

 تكوين الشكل في العمارة.

 

 ثالثا: الرقص   

هنالثك اشثثارة فثي بعثثض الدراسثثات الثى أسثثتلهام بعثثض 

اإليقاعات في العمارة من اإليقاعات في الثرقص  وتثم هثذا 

 .(26P.261)التوتيف على مستوى تنظيم التفاصيل 

في دراسة أخرى توجد أشارة الى تصميم شكل السثاللم 

ضمن الفلاء الحلري للتعبير عثن رقصثة محثددة كانثت 

  4-13االشثثثكل  شثثثاةعة فثثثي العصثثثر الثثثذي انجثثثزت بثثثا

(12P.138) . 

هنثثاك أيلثثا أشثثارات حثثول الثثربط بثثين توزيثثع معثثين 

ة برقصثثثثات محثثثثددة  كمثثثثا للعناصثثثثر  وتسثثثثميتا المرتبطثثثث

  للعناصثثثر ورقصثثثة الفثثثالس 1 4 3هوالحثثثال مثثثع إيقثثثا  ا

  .4-24الشكلا

 

 

 

 

 

 (12P.138)المصدر  -الساللم األسبانية في روما -  4-13الشكلا

 

 
تحليل شكلي أل شكال حركات الراقصين في الرقص الفلكلوري  - 4-14الشكلا

 (26P.261)المصدر  -للشعو  المختلفة

 إيقاعات مرتبطة بالرقص في عمل معماري  - 4-10الشكلا

 (26P.263)المصدر  -في سان دياغو Horton Plazaتفاصيل من -



 

 

 اساليب تحديد ووصف اإليقاع في العمارة 3-3-2

استخدمت اغلب الدراسات وساةل تم بواسطتها تحديد ووصف اإليقا  في العمارة  سيتم تقسثيمها لغثر      

   وهي:مجموعتينالدراسة ألى 

 

 معطيات وسا ا النقد التني 1-3-3-2

قدم التطور الكبير في سايكلوجيا األدراك في مطلثع القثرن السثابق الكثيثر مثن الوسثاةل التثي تثم توتيفهثا فثي 

مجاالت النقد الفني للفنون التشكيلية  والتي تبنت بعض يروحاتها المدارس المعمارية المختلفة  ولعل اهمها في 

 اإليقا  في العمارة هما نظريتي التعايف والجشطالت. مجال الدراسات التي تناولت موضو 

 

 Empathy نظرية التعاطف 

مثاكس  -فولكيلثت -تيثودور لثبس ي -اسس مثا يعثرف بنظريثة التعثايف  البثاحثين االلمثان كثارل غثروس    

ا بثين ديسوير  وهثي نظريثة تقثدير جمثالي  تجثد تفسثيرا للمتعثة الجماليثة فثي يبيعثة العالقثة التعايفيثة القاةمثة مث

 .(37P.24)المشاهد والعمل الفني

التعايف هو االسقاي التخيلي لحالة وهمية على شثخص بشثكل يجعلثا يبثدو مثاخوذا بثا  أو هثو القثدرة علثى  

  حيثثث, تفتثثثر  النظريثثثة ان المشثثثاهد يسثثثقط مشثثثاعره علثثثى (37P.125)مشثثثاركة مشثثثاعر وافكثثثار االخثثثرين

. وقد اصبح لهذه النظريثة اتباعهثا مثن المعمثاريين منثذ ان (4P.28)األشخاص واألشياء  لذلك يحملها بالتعابير 

. حي, يمكن مالحظة تأثيرها الواضح في وصف وتحديد اإليقا  في العمثارة فثي Kahnتم الترويج لها من قبل 

 الدراسات التي تناولها البح, للنقد في بدايتة.

لمعمثاري لثيس وصثفيا أو تصثويريا  أن نظرية التعايف كسرت الفهثم األسثتاتيكي بثأن التعبيثر ا Zeviيرى 

حيثث, أصثثبح فثثي ضثثوء تفسثثير التعثثايف مثثن الممكثثن نسثثبة جميثثع التعبيثثرات األنسثثانية الثثى العمثثارة  بلثثمنها 

 .(17P.192)األنطبا  الملحك والهزلي ألشكال األبنية 

نثدما لقد هيمنت أساليب التعايف على جانثب مهثم مثن وسثاةل النقثد الشثكلي فثي العمثارة الثى وقثت قريثب  ع

 Weber (4P.31)بدأت األعتراضات تظهر عليها في بعض الطروحات المعمارية المعاصرة  والتثي لخصثها 

 كالتالي:

اوال: وجود ذلك الصد  المنطقي العميق الناتج عن افترا  عمليثات التثداعي المترابطثة  التثي بهثا يفتثر  

من حي, انا …التجار  السابقة لحاالت مشابهة ان العالم المدرك يحمل بالتعابير  والتي ال يمكن ان تستند على

لو كان ذلك ممكنا  فكيف عندها يمكن لتلك التجار  ان تكتسب اساساث! وكيف يمكن ان يتم الثتعلم بالتثداعي اذا 

 كان التداعي نفسا يتطلب نو  من التعلمث!

 ب المعاني منها.ثانيا: يتعلق االعترا  الثاني بالحاالت التي ال يكون لها تجار  تسبقها الشتقا

 ثالثا: يتعلق بحقيقة امكانية افترا  انفسنا في مكان اشياء جامدة غير حية السقاي التعابير عليها.



 

 

و كذا يتوضح أا نظرية التعاطف ال تئلح لتقديم مدالا مناسب يمكن مالن الملاله تنالاو  البعالد الحضالاري 

ى الوسا ا الموضوعية التالي يمكالن مالن الملهالا لإليقاع بسبب أنطمقها من ابعاد ميردة للتعبير, وأفتقار ا ال

 تقييم الخئا ص الحضارية لإليقاع في العمارة.

 

  Gestalt نظرية اليشطالت

لم يرد وصف مفصل لمباديء تشكيل المجموعات أال في مطلثع هثذا القثرن مثن قبثل علمثاء الثنفس األلمثان 

Maxwertheimer وWolfgang KohlerوKurt Koffka درسثة الجشثطالت بسثبب ممن ايلثق علثيهم م

تأكيدهم على الجوانب التنظيمية للمدركات الحسثية  حيث, برهنثوا ان تنظثيم المثدركات الحسثية ينشثأ بثالفطرة  

وأن تشكيل مجموعات من العناصر في النماذ  المصممة يعتمد على تجاورها وتقاربها وتشثابهها مثع بعلثها 

 .(52P.25)ال أم على خطوي متواصلة البعض  أضافة الى نو  ترتيبها فيما اذا كان متماث

توصل جماعة الجشطالت كذلك  ألى ان الفرد يدرك الموقف ككل  وأن للكل مميزاتا وخواصا التي ليسثت 

 .(35P.45) لألجزاء  ولذلك اليمكن دراسة الكل من األجزاء

ن علثى ان من جانب عخر  أكدت نظرية الجشطالت على اهمية موضو  األستبصار.. فالموقف يجبثر الكثاة

يتصرف بطريقة معينة.. مثن خثالل عمليثات التنظثيم وأعثادة التنظيم..حيث, لكثل تنظثيم جوانبثا المختلفثة  مثثل 

األستقرار  التصلب  التعقثد ودرجثة التشثكل اوغيرهثا مثن الخصثاةص وينثتج التنظثيم عثن التفاعثل بثين الكثاةن 

اك الكثاةن لمشثكلة مثا  وهثو عنثد األنسثان والبيتة. وهكذا يكون األستبصثار عبثارة عثن تغييثر مفثاجيء فثي ادر

 يشثثتمل علثثى تنظثثيم او توفيثثق للمعلومثثات بطريقثثة ذات معنثثى  مثثن حيثث, كونثثا تحقيثثق الفهثثم الكامثثل لألشثثياء

(35P.46). 

وقد قدم الجشطالتيون افرتهيمر ومن بعده ارنهثيم  نظريثة التعبيثر فثي الفثن  التثي تؤكثد علثى اهميثة الثنمط 

 لوجية  حي, أن التعبير كما يعرفا ارنهيم يشير الى:الفيزياةي والحالة السيك

 .نو  المنبا األدراكي الذي يثير الظاهرة موضع األهتمام 

  نو  العملية العقلية التي يعتمد وجوده عليها (35P.48). 

مثن حيث, كثون  perceived stimulusتفتثر  النظريثة أن التعبيثر هثو خاصثية داخليثة للمثيثر المثدرك 

  هي خاصية ل اللون  والحجم خاصثية للشثكل. مركثز النظريثة هثو افتراضثها عالقثة تثوازي مثال hueالقيمة 

 physiognomicبين الخصاةص الفيزياوية للمثير والخبرة السايكلوجية  تسثمح لخصثاةص متعلقثة بالفراسثة 

رغثثم اخثثتالف   structurelly isomorphicوحثثاالت ذهنيثثة ان تكثثون متشثثاكلة اموحثثدة الشثثكل  بنيويثثا

 .(4P.31)جعياتها مر

في هذه النظرية  كما هو عليا الحال في النظرية السابقة  تعتبر األشثياء معبثرة ألنهثا يسثقط عليهثا عالقثات 

فراسية لحاالت انفعالية  وذلك يجعل التعبير موسوم بسمات بشرية بطبيعتا. ويكون األعترا  علثى النظريثة 



 

 

كثثون صثثالحة بثثين انسثثانين  ولثثيس بثثين انسثثان وجمثثاد كمثثا فثثي النظريثثة السثثابقة  فثثي كثثون تلثثك المقارنثثة ت

. وقد وجهت للنظرية بعض األنتقادات في الدراسات السايكلوجية الحديثة  وانتقثادات اخثرى (4P.31)كالمبنى

 .(35P.46) على اساس فلسفة العلم

اري من اا ما سب  يتبين أا طروحات اليشالطالت بالدور ا ال تقالدم المالدالا المناسالب لتنالاو  البعالد الحضال

لمتهوم اإليقاع في العمارة, اونها تتناو  األدراك من منطل  العمقالات التيزيا يالة الميالردة, حيالث ال يبالدو أا 

النظرية معنية بيانب األبعاد الحضارية المؤثرة على مدرك اإليقاع, والتالي ربمالا قالادت ألالى الال, التبالاين بالين 

حيث يئبح ميالرد فعالا األالتيالار الالذي قامالت باله الشعوب والحضارات في تبنيها ألساليب وطرن فنية معينة, 

 الميتمعات لحاالت دوا أالرى, محمم بأبعاد ثقافية وحضارية معقدة تتياون البعد التيزيا ي الميرد.

 

 المضا اة 2-3-3-2

لعل الملاهاة هي الوسيلة األوسع انتشارا في نظرية العمارة لوصف العالقات اإليقاعيثة  كمثا هثو واضثح 

لتي تم تناولها. في جانب المواضيع التثي تثم الملثاهاة معهثا  يمكثن مالحظثة ان الملثاهاة مثع من الدراسات ا

الموسثثيقى احتلثثت المثثدى األوسثثع تبعهثثا الملثثاهاة مثثع الثثوزن الشثثعري واإليقاعثثات الطبيعيثثة  وقثثد تراوحثثت 

يث, يمكثثن الدراسثات فثي عمثق تلثك الملثثاهاة بثين وصثف عثام للتشثبيا  باتجثثاه مقارنثات تفصثيلية مباشثرة  ح

 بصورة عامة تمييز أسلوبين من الملاهاة تم أستخدامهما في الدراسات  هما الوصف والقياس. 

 

 الوصف-أوال

وفثثي هثثذه الطريقثثة يكثثون توتيثثف الملثثاهاة دون القيثثاس علثثى موديثثل مرجعثثي محثثدد  ويمكثثن تقسثثيم هثثذه 

 المجموعة الى عدة أساليب  أستنادا على يبيعة الوسيلة المستخدمة.

 

 ف المباشرالوص 

حي, يستخدم الشثرح السثردي لوصثف يبيعثة اإليقثا   وهثي الوسثيلة النقديثة األكثثر أنتشثارا فثي األدبيثات 

المعمارية  وغالبا ما يتم ذلك بأستعارة مصطلحات من الموسيقى كالطباب والتراكب والهارموني  أضثافة الثى 

حيث, مالحظثات مثثل  تبطتثة اإليقثثا    توتيثف أسثماء اإليقاعثات فثي الموسثيقى لوصثف اإليقثثا  فثي العمثارة 

تسريع اإليقا   إيقا  نازل أو صاعد. يوجثد كثذلك ضثمن هثذا األسثلو  أسثتعارة مصثطلحات مثن اإليقثا  فثي 

 الشعر و الرقص ولكن بدرجة أقل.

 

 

 

 



 

 

 أستخدام الرمون 

يسثثتخدم العديثثد مثثن النقثثاد والبثثاحثين فثثي نظريثثة 

ي العمثثثارة  األرقثثثام والحثثثروف لوصثثثف اإليقثثثا  فثثث

العمثثارة  وهثثذه الوسثثيلة تكثثون عثثادة أكثثثر دقثثة فثثي 

وصف اإليقا  من الوصف السردي  وقد أستخدمت 

فثثثثي الدراسثثثثات فثثثثي مجموعثثثثة أغثثثثرا   يمكثثثثن 

 تلخيصها كالتالي:

o  دراسة تطور اإليقا  في نثو  مثن المبثاني أو

التي تثم  Zeviفلاء وضيفي معين  كما في دراسة 

 تناولها في الفصل األول.

o قا  موسيقي أو شثعري للمقارنثة  الربط مع إي

يمكثثثن مالحظثثثة مثثثثال عليثثثا فثثثي يريقثثثة وصثثثف 

Jencks  إليقثثا  النوافثثذ فثثي واجهثثة قاعثثة بوسثثطن

الذي يصفا على أنا إيقاعين على مستويين مختلفين 

فثثي النوافثثذ العليثثا  تثثم تلثثخيما فثثي  a,b,a,bبشثثكل 

ثثثم تمثثثت مقايعثثثة  A,B,A,Bالنوافثثذ السثثثفلى ألثثثى 

 Jencksقاعيثثة أقثثوى. يصثثف اإليقثثاعين بلثثربة إي

 Stravinskyهذا اإليقا  بأنا مستلهم من موسثيقى 

(27P.42). 

كذلك هنالك حالثة الثربط مثع الثوزن الشثعري       

 . Zeviكما هو في دراسة

o  الثثثربط مثثثع اإليقثثثا  فثثثي مبنثثثى عخثثثر  يمكثثثن

 Jencksمالحظة مثال عليا فثي الثربط الثذي أقامثا 

يصف لثا إيقثا  بين اإليقا  في مركز بومبيدو الذي 

 (A,A,BCB,A,A,A,A’,BCB’,A’,D)بشكل 

 Palazzoمثثع اإليقثثا  النثثاتج عثثن الفسثثحات فثثي 

Chigi-Odescalchi  الثثذي يصثثف لثثا إيقثثا  علثثى

 .(27P.11)فسحات (3,1,7,1,3شكل 

 

 - 4-11الشكلا

 مبنى قاعة بوسطن

 
 (27P.42)المصدر

 

 - 4-12الشكلا
 

 مركز بومبيدو-3
 

4- Palazzo 

Chigi-
descalchi 

 

المصدر 
(27P.42) 

 



 

 

  (41P.190المصدر -على اإليقا  الموسيقى القياس - 4-16الشكلا

 

 التعبير الكرافيكي 

با بتقثديم أستخدمت بعض الدراسثات وسثاةل للتعبيثر الكرافيكثي لوصثف اإليقثا   أال أن ذلثك لثم يكثن مصثحو

يوضح قواعد يتم األرتكاز عليها في ذلك التعبير الكرافيكي  وأنما تم بصورة مبسثطة ومباشثرة  كمثا هثو الحثال 

لتحليثل العالقثات الشثكلية لواجهثات المبثاني فثي البيتثة الحلثرية والمتلثمن تحديثد أتجاهيثة  Smithفي تنثاول 

  .4-44اإليقا  الكلى لخطوي المبنى  الشكلا

 

  عخر لتوتيثف هثذا األسثلو  في نموذ 

  أسثثتعملت رجثثاء ريثثثان   4-15االشثثكل ا

تظليثثثثثل عمثثثثثودي مثثثثثوازي للفتحثثثثثات فثثثثثي 

الواجهثثثثات المعماريثثثثة كوسثثثثيلة لتصثثثثنيف 

المبثثاني وفقثثا لشثثكل اإليقثثا    حيثث, وتفثثت 

معثثا وصثثف مبسثثط لإليقاعثثات علثثى أنهثثا 

 (66P.85)الخ ….مميزة أو بسيطة

 

 القياس-ثانيا

اإليقا  يمكن أن تستخدم أي مثن وسثاةل الملثاهاة السثابق ذكرهثا  أال أنهثا تختلثف  في هذه الوسيلة  ملاهاة

" يثتم القيثاس عليهثا بصثورة مباشثرة  وعثادة مثا canonعنها بكونها تستند علثى مرجعيثة تمثثل قاعثدة " قثانون 

 يكون ذلك في قياس العالقات على مستوى توزيع العناصر في الوحدة المعمارية المستقلة.

 

ع القثثرن السثثابق يمكثثن تأشثثير فثثي مطلثث

لتحليل واجهة باألستناد  Bragdonمحاولة 

علثثثثى فكثثثثرة اللثثثثربات المشثثثثددة وغيثثثثر 

المشثثثثثددة فثثثثثي اإليقثثثثثا  الموسثثثثثيقي. أال أن 

المحاولة األكثر أرتبايا بالقياس الى قواعثد 

مشثثثثثتقة مثثثثثن الموسثثثثثيقى  هثثثثثي محاولثثثثثة 

Georgiades التي تم تناولها فثي الفصثل  

 . 4-34الشكلا السابق

 

 (66P.85)المصدر - 4-15الشكلا

 



 

 

 القا ل   ل ق  ةا

 (4-14)الشكل
جدول 

Fedorko 
لربط المفاهيم 

الموسيقية 
بالمفاهيم 
 المعمارية
 المصدر

(27P.274) 

الثذي أنطلثق مثن فرضثية  أن العمثارة تمتلثك  Fedorkoيمكن كذلك تأشير محاولثة أخثرى الحقثة مثن قبثل 

إيقثثا  كمثثا هثثو عليثثا الحثثال فثثي الموسثثيقى  فثثي محاولتثثا بنثثاء موديثثل لقواعثثد الثثربط بثثين المفثثاهيم المعماريثثة 

 .27P.272)والموسيقية ا

  الموجثثا Fedorkoلكثثن يبثثدو أن يمثثوح  

متكامثثثل يثثثربط كثثثل المفثثثاهيم نحثثثو بنثثثاء نظثثثام 

المعماريثثة بمفثثاهيم موسثثيقية  حثثرف الدراسثثة 

عن تطلعها األساسي والمهثم  الثذي كثان يمكثن 

أن يقودها الى نتاةج ذات دالالت مهمة للعالقثة 

المفترضة بين اإليقا  الموسيقي وفكرة اإليقا  

 في العمارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متا يم محددة لإليقاع في العمارة 4-3-2

بعض الدراسات مفاهيم معمارية متداولة خاصة باإليقثا  فثي األنسثاب المعماريثة  هثي مفهثوم  أفرزت

ونسق تجميع الفتحات  intercolumniationونسق توزيع األعمدة  Metric patternاألنساب القياسية 

fenestration. 

 

  Metric patternاالنساق القياسية 1-4-3-2

ضثمن دعوتهثا الثى أسثتخالص  metric patternالقياسثية  يرحت بعض الدراسثات مفهثوم االنسثاب

أبجديات لبنى إيقاعية معينة من قراةة الحاالت المتكررة للعالقات اإليقاعية فثي المبثاني المختلفثة للطثراز 

الواحد حسب تباين األنماي الشكلية والوضثيفية. بحيث, يمكثن اسثتخدام هثذه األنسثاب كمرجثع يمكثن علثى 

 . (5P.182)دى أوسع من النماذ  واألشكال التي تقع ضمن نفس الطرازأساسا تحليل ودراسة م



 

 

  الثذي قثام بتعريثف مظثاهر شثكلية أوليثة Tzonisفكرة توتيف األنساب القياسية في العمارة تبلورت عنثد 

على أنها ضرورية لخلق اإليقا   تلك المظاهر هي التناقض والتكرار والتناسب  ثم أضاف لها مظاهر أخثرى 

. حي, ينشأ عن هذه المظاهر المختلفة للتنظيم الشكلي  ما يسمى بأألنساب groupingوالتجميع  stressكالشد 

 .(29P.118)القياسية  وهي مجاميع بسيطة من وحدات مشددة موصولة بأخرى غير مشددة  ومكررة بأنتظام

 بتعريف بعض أنوا  األنساب القياسية  كالتالي: Tzonisقام 

 اسثثي مكثثرر بتتثثابع خطثثي  بأتبثثا  خثثط قثثد يكثثون النسثثق القي

 .مستقيم أو منحني regulating lineتنظيمي 

  قثثد يسثثتخدم النسثثق القياسثثي بتكثثرار شثثمولي  فيكثثون واحثثدا

 لجميع أجزاء المبنى.

 أستخدام أنساب مختلفة لتشكيل األجزاء المختلفة من التكوين 

 استخدام عدة أنساب لتشكيل نفس الجزء من التكوين 

ألخيثثثرتين قثثثد يحصثثثل تجميثثثع األنسثثثاب بطثثثرب فثثثي الحثثثالتين ا

 مختلفة  هي:

o  الواحدة خلف األخرى  كما في مخطط المسثتوى األرضثي

  للمعمثار سثيراليو مثن عصثر النهلثة tempiettoلمبنى 

  .4-14الشكل ا

o   الواحدة فوب األخرى  كما فثي مبنثى كثادورو فثي فينيسثيا

روقثثة علثثى الطوابثثق حيثث, ثالثثثة أنمثثاي قياسثثية تتمثثثل بأأل

  .4-15  الشكل االثالثة

o  الواحدة ضمن األخرى  كمثا فثي الثرواقين العلثويين لمبنثى

 .(29P.119) . 4-14  الشكل اكادورو في فينيسيا

 

رغم ما توحي با فكثرة األنسثاب القياسثية مثن عفثاب مثمثرة  اال ان تطبيقاتهثا لثم تخثر  بنتثاةج حاسثمة علثى 

محاولالة البحالث عالن تلال, لتاريخية. وذلك ربما يعود الى جملة اسثبا   تبثرز مثن مستوى تحليل يرز العمارة ا

   كون ذلك يفرز عدة اشكاالت لعل من اهمها:األنساق في ما  و متبتي من شواالص العمارة التاريخية

o  عدم مرونثة تلثك األنسثاب القياسثية بشثكلها المقتثرح  مثن حيث, اسثتنادها علثى التطثابق الشثكلي  فهثي فثي

 التعدو ان تكون احد امرين  متطابقة او غير متطابقة  وذلك يحيلنا الى األشكال الثاني: التحليل

o  التردد بين خيارين  فأما ان تكون تلك األنساب بمنتهى البساية وبالتالي ال تعبر بذاتها عن أي عالقة  وذلك

ذي يتطلبثا تحقيثق الحثد أوالمجازفة باستخالصها ضمن القياس الث… للمان تغطيتها لمدى مقبول من العينات

 (12P.90)المصدر  - - 4-15الشكلا

 

 (17P.153)المصدر  - - 4-14الشكلا

 



 

 

  المصدر  4-20الشكلا

 (45aP.28ا

األدنى من العالقة بين مكونات النسق  عندها تكون المجازفة في عدم شمولها لمدى مقبول من العينات  بحي, 

ربما قادتنا  كما رأينا في الدراسات السابقة التي تم تناولها  الى أضافة نسق مستقل لكل حالة علثى حثدة ضثمن 

لفرضثثية مثثع نفسثثها  فثثي كونهثثا تسثثتهدف اساسثثا البحثث, عثثن ابجديثثة الطثثراز الواحثثد  وهنثثا يمكثثن أن تتنثثاقض ا

 العالقات التي تمثلها تلك األنساب في العمارة مقارنة بما هو متحقق في األنساب الشعرية على سبيل المثال.

o  عدم توفر الكم الكافي من النماذ   التي تمتلك نفس المرجعيات والمحددات الحلارية والزمنيثة فثي بعثض

 ألستخالص تلك األنساب منها.  الحاالت 

o  موضو  البح, عن أنساب قياسية لتحليل الطرز التاريخية  يقثع فثي جانبثا الرةيسثي فثي مجثال البحث, فثي

العالقات بين العناصر المعمارية  ذلك يعني ضمن مستوى التفاصيل. وبسبب كون تلك التفاصثيل هثي اول مثا 

ت واألضافات في الفترات الالحقة ألنشاء المبنى  فان درجثة يتلررعبر الزمن  وكونها ميدان أجراء التعديال

الوثوقية بجزء مهم من ما هو متوفر من تفاصيل في ما تبقى من الشواخص المعمارية للفترات المختلفة تكون 

 قليلة مما يؤدي بالتالي الى استبعادها. وبالتالي يزيد من تحديد حجم العينة المتوفرة.

األنسالالاق القياسالالية تقالالل ضالالمن نطالالاق  متهالالومممحظالالات التالالي أشالالر ا البحالالث علالالى يمكالالن ممحظالالة أا جميالالل ال

مرجعية تل, األنساق القياسية وليست على التكرة بحد ااتها التالي تبقالى تحمالا فالي طياتهالا الكثيالر ممالا يمكالن 

توظيته لتحقي   دف البحث المتمثا في محاولت الكشف عالن أبعالاد الئوصالية اإليقالاع فالي العمالارة العربيالة 

 ممية.اإلس

 

مسافات تونيل األعمدة متهوم  2-4-3-2

Intercolumniation 

 

بأن توزيع األعمدة يمثل نظام  Summersonيرى 

مثثثن الثثثزمن المقثثثاس فثثثي العمثثثارة  ينثثثتج عنثثثا اإليقثثثا  

tempo حيثثثث, يمكثثثثن مالحظثثثثة تنويعثثثثات مختلفثثثثة ...

للعالقثثات بثثين األعمثثدة  مثثثل أعمثثدة مزدوجثثة تفصثثلها 

-قثثثثا  قثثثثوس النصثثثثر  ضثثثثيقمسثثثثافات  أو أعمثثثثدة بإي

ضثيق  أو إيقاعثات معقثدة مجتمعثة فثي اعمثدة -عثريض

 .  49P.25,26)ا وأعمدة نصفية وأعمدة ثالثة أربا 

 

 

أن تكرار العناصر علثى فسثحات منتظمثة أسثتخدم فثي العمثارة كمقابثل للمصثطلح  Mitchellيوضح 

 .(25P.27)   الذي يتعلق باألصل بفكرة الحركة المنتظمةrhythmosاألغريقي 



 

 

نمثاي أعلثق الرومثان أهميثة كبيثرة علثى توزيثع المسثافات بثين األعمثدة  بحيث, أنهثم أسسثوا خمسثة وقد 

  أستخدموها كقواعد جماليا تحدد نسثبا قطثر العمثود الثى ارتفاعثا 49P.25)أساسية تقاس بأقطار العمود ا

 الي:كالت (7P.310)الى المسافا بين األعمدة  وقام فتروفيوس بتدوين هذه األنماي 

- pycnostyle 1.5وفيا يكون ارتفا  العمود عشره اضعاف قطره  والمسافا بين كل عمودين تسثاوي 

بالسير السريع..ويرى أنا متوتر وكالح.. ويحمل معنى Summerson مره قياس قطر العمود. يشبها 

موسثثيقي توقثثف فجثثاةي فثثي اثنثثاء السثثير.. ويشثثير الثثى أنثثا ال يتفثثق علثثى تشثثبيا هثثذا الطثثراز بثثالمقطع ال

presto.  

-  syste  مره قياس قطرها  والمسافا بين كل عمودين تساوي ضعف  9.5وفيا يساوي ارتفا  االعمده

بالسير المتمهل الوقور.. ويقترح تشبيها بالحركة الموسيقية Summerson قياس قطر العمود. يشبها 

 . allergoالسريعة 

- eustyle  2.25قطرها  والمسافا بين كل عمودين تساويمره قياس  9.5وفيا يساوي ارتفا  االعمده 

بالسثير الواسثع الخطثوات ويثرى أنثا أقثر  الثى قفثزة Summerson مره قياس قطر العمود. يشبها  

  .adanteبطيتة.. ويقترح تشبيها بالحركة الموسيقية المعتدلة ببطء 

- diastyle  3عمثودين تسثاوي مره قياس قطرها  والمسثافا بثين كثل 8.5وفيا يساوي ارتفا  االعمده  

بأنا جليل وهاديء وتأملي.. ويقترح تشبيها بالحركة Summerson مرات قياس قطر العمود. يصفا 

  adagioالموسيقية 

- Araeostyle  مثثرات قيثثاس قطرهثثا  والمسثثافا بثثين كثثل عمثثودين  8وفيثثا يسثثاوي ارتفثثا  االعمثثده

تفثق علثى تشثبيا هثذا الطثراز الثى أنثا ال ي Summersonمرات قياس قطر العمثود.. يشثير   4تساوي

 49P.26)ا largoبالحركة الموسيقية األقل من البطيتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد تم تطوير نظرية فتروفيوس من قبل معماريي عصر النهلثة بشثكل موسثع  أال أن ذلثك التطثوير 

ضمن كثل توجا في معظما نحو جانب الطرز التي تمثلها هذه األنساب  وبأتجاه مزيد من بح, التفاصيل 

 (7P.310)  المصدر  4-23الشكلا

 

 

 



 

 

نسثثق  ولثثم يحثثدث تطثثور يثثذكر فثثي الفكثثرة الرةيسثثية التثثي تلثثمنها يثثرح فتروفيثثوس والمتعلقثثة بجانثثب 

 الفسحات بين األعمدة في تشكيل كل يراز.

 

وهكذا يستنتج البح,  أن مفهوم "أنساب توزيع األعمدة" ربما تكون شكلت أصل العالقثة بثين اإليقثا  

ك مثا يمكثن أسثتنتاجا مثن األهميثة التثي تثم أيالةهثا لجانثب تقيثيس في الموسيقى واإليقا  في العمثارة  وذلث

الفسحات بين األعمدة  ومن أستخدام قطر العمثود كوحثدة قياسثية يشثتق منهثا التباعثد بثين األعمثدة ضثمن 

النسق اإليقثاعي  حيث, أن ذلثك يؤشثر ملثاهاة مباشثرة لجثوهر فكثرة اإليقثا  الموسثيقي فثي الحلثارات 

يقثاس علثى أساسثا السثكون  beatة أستخدام زمن قياسي مفتر   وهثوزمن النقثرة القديمة  المتمثل بفكر

 بين النقرات على أنا مايكفي لوقو  عدد امعين لكل دور  من النقرات.

 

مالالن  نالالا تتوضالالح األمكانيالالات الكامنالالة فالالي متهالالوم "أنسالالاق تونيالالل األعمالالدة", التالالي يمكالالن توظيتهالالا 

ارة, من الم  محاولة أستغم  ال, الربط )بين اإليقاع فالي ألستكشاف األبعاد الحضارية لإليقاع في العم

الموسالاليقى والعمالالارةح لتحديالالد مالالدى أنعكالالاس التبالالاين الموجالالود فالالي أنالالواع اإليقاعالالات الموسالاليقية التالالي 

 طورتها الحضارات المختلتة في العمقات اإليقاعية لنتاجها المعماري.

 

 Fenestrationنساق تيميل التتحات أ 3-4-3-2

ل هثثذا المفهثثوم فثثي الدراسثثات بمعنثثى تثثم تنثثاو

نسق األبثوا  والنوافثذ  وتثم ربطثا مباشثرة بفكثرة 

 . 28P.86)اإليقا  كمقابل لفكرة العشواةيةا

أن أهمية تناول هذا المفهوم بشكل منفصل عن 

مفهوم "أنساب توزيع األعمثدة" فثي البحث,  نابعثة 

مثثن األخثثتالف بثثين المفهثثومين فثثي يريقثثة تنثثاول 

 اإليقا .

قياس اإليقا  المتلمن في هذا المفهوم ال كون 

يتشكل من تناسثب أبعثاد الفسثحات وأنمثا مثن عثدد 

مرات تكرار العنصثر فثي كثل مجموعثة  كمثا هثو 

  .4-24في الشكلا

 
 

 (28aP.50) المصدر -النوافذأبقاع -(4-24الشكل)

 



 

 

هذه الطريقة في تناول اإليقا  فثي العمثارة  أقثر  الثى فكثرة األنسثاب اإليقاعيثة للثوزن الشثعري منهثا 

مالحظة أن فكرة أنساب توزيع النوافذ ليست متعلقة بموضو  المسافة بثين لإليقا  الموسيقي  حي, يمكن 

 النوافذ بقدر تعلقها بموضو  عدد مرات التكرار في المجاميع.

 

من ال, يستنتج البحث وجود بعد آالالر لقيالاس األنسالاق اإليقاعيالة فالي العمالارة يتعلال  بيانالب طريقالة 

يته بالمقارنة مالل الالونا ظعية, الذي ربما أمكن توتكرار العناصر وشكا المياميل ضمن لألنساق اإليقا

في الشعر لدراسة جانب آالر من جوانب البعد الحضاري لإليقالاع فالي العمالارة, مالن الالم  دراسالة درجالة 

أنعكاس التباين الموجود بين الونا الشعري للغة العربية وما يقابلاله فالي أوناا الشالعر للغالات األوربيالة 

 األنساق اإليقاعية في العمارة. على طريقة تشكيا الميموعات ضمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحور الثالث/التعريف األجرا ي لإليقاع  4-2

من تحليل الدراسات السابقة ومفرداتها  تبين لنا تنو  وتشعب مفهوم اإليقا  في العمارة  واختالف المفهوم     

و نالا يتبالين اا االلمالام بكالا جوانالب موضالوع  م.تبعا للزوايا المختلفة التي تناولت منهثا الدراسثات ذلثك المفهثو

اإليقاع في العماره يتياون ميا  البحالث االاالاديمي المتالرد الالذي نحالن بئالدده والال, ممالا ساليؤدي بالبحالث ال 

مسالتويات, والال, بتبنالي متهالوم  ة, لذل, وجب التخئيص علالى عالدةعام ةالى تناو  الموضوع بئور ةمحال

فالالي العمالالارة العربيالالة  اإليقالالاعالئوصالالية  دراسالالةسالاله التعمالال  فالالي محالالدد لإليقالالاع فالالي البحالالث يمكالالن علالالى اسا

 ضمن حدود ال, المتهوم. اإلسممية

   الخطوة األولى لتكوين ذلك المفهوم تستند على الربط الذي قامت با اكثر الدراسات بين اإليقا  فثي العمثارة

اإليقثثا  فثثي الشثثعر وخصوصثثا علثثى مسثثتوى األنسثثاب اإليقاعيثثة ضثثمن الوحثثدة المعماريثثة المسثثتقلة  وبثثين 

لكون الشعر والموسيقى فنون مثلت أبثرز جوانثب النتثا  الفنثي ألي حلثارة  تمثلثت فيهثا  نظرا والموسيقى.

شخصيتها وذاةقتها  وبالتالي خصوصيتها  فأن تحقيق هدف البحث, المتمثثل بدراسثة خصوصثية اإليقثا  فثي 

 الربط.العمارة العربية اإلسالمية  يمكن أن ينفذ عبر أستغالل ذلك 

  الخطوة الثانية لتكثوين ذلثك المفهثوم تسثتند علثى ابعثاد مفهثوم اإليقثا  فثي العمثارة  التثي تثم أستخالصثها فثي

المحثور الثثثاني  وذلثك بأنتخثثا  تلثثك المفثاهيم التثثي تحمثثل فثي يياتهثثا أمكانيثة تحقيثثق الثثربط بثين اإليقثثا  فثثي 

 ى وجا التحديد المفاهيم اآلتية العمارة مع اإليقا  في الشعر والموسيقى  والتي برز منها عل

تتكثون مثن   والشثكل المعمثاري شثكل أحثد جوانثب  وهثي عبثارة مكونثات أوليثة ت"األنساب القياسية"مفهوم  - 3

تكثثرار لعناصثثر مشثثددة وأخثثرى غيثثر مشثثددة. حيثث, تبثثين مثثن تحليثثل ونقثثد المفهثثوم أمكانيثثة توتيفثثا لبحثث, 

 ان يتم توتيف مصادر مناسبة تشتق منها تلك األنساب. خصاةص اإليقا  في الطرز المختلفة للعمارة  على

ويختص بمسافات التباعد بين العناصر المكثررة التثي تشثكل النسثق  حيث,  " مفهوم" أنساب توزيع األعمدة - 4

 تبين أن هذا المفهوم يتلمن أصل فكرة اإليقا  في األنساب المعمارية.

تجميع العناصر المكررة التي تشكل النسق. حي, تبين أن  ويختص بطريقة"  مفهوم" أنساب توزيع الفتحات - 1

 هذا البعد يليف جانب عخر لتحيد مفهوم اإليقا  في األنساب المعمارية. 

 وهكذا يستنتج البح, أن لإليقا  في النسق المعماري  ثالثة أبعاد رةيسية 

 أوال: شكل العناصر التي تكون النسق

 التي يتكون النسق من تكرارهاثانيا: مسافات التباعد بين العناصر 

 ثالثا: يريقة تجميع العناصر المكررة في النسق

 وهكذا يتحدد المفهوم الذي سيتناول منا البح, خصاةص اإليقا  في العمارة على أنا 

ا الة خكللة لألن  أ الق ق  لة ق كبة قا  خك   ال ن ا   اخن  ب ق  ف ل الخب أ  بلنه   

 اط ل ة خيقل ه .



 

 

 ة البحثمشكل 5-2

تبين من نقد وتحليل الدراسات السابقة وجود عدة فجثوات معرفيثة متعلقثة بموضثو  خصثاةص اإليقثا   لقد

 في العمارة العربية اإلسالمية يمكن من خاللها تحديد جوانب مشكلة البح, 

بنثى الجانب األول هو في عدم بح, الدراسات الخاصة بنظرية العمارة اإلسالمية في الجذور الحلثارية لل

اإليقاعية في العمارة العربية اإلسالمية. حي, ان توتيف تلك الدراسات لمفاهيم اإليقا  المتوفرة فثي األدبيثات 

المعمارية  دون تدقيق األبعاد الحلارية لتلك المفاهيم واآلليات  قاد بصورة غير مباشرة الى تناولها موضو  

ارة الغربيثثة. هثثذه الطريقثثة فثي التنثثاول قثثادت تلثثك اإليقثا  فثثي العمثثارة فثثي ايثار خصثثاةص اإليقثثا  فثثي الحلث

الدراسات الى عدم القدرة على تحديد ابعاد خصوصية اإليقا  في العمثارة العربيثة اإلسثالمية  وبالتثالي انتهثت 

الثثى احثثد أمثثرين  فامثثا محاولثثة البحثث, عثثن أدلثثة ألثبثثات أن العمثثارة اإلسثثالمية حققثثت اإليقثثا  اضثثمن مفهثثوم 

ا  وبالتثثالي نسثثبة كثيثثر مثثن تلثثك العالقثثات اإليقاعيثثة الثثى جثثذور مفترضثثة فثثي عمثثارة الدراسثثات الغربيثثة لثث

  أو أدانثة العمثارة العربيثة اإلسثالمية فثي   مثل دراسة ذو الفقثارالحلارات األخرى  كما في بعض الدراسات

 .  Earl  مثل دراسة كونها لم تتعامل مع اشكال معينة من اإليقاعات  كما في دراسات اخرى

انب الثاني يتحدد بعثدم وجثود منظومثات للقثيم تحثدد سثمات البنيثة اإليقاعيثة للعمثارة العربيثة اإلسثالمية الج

يمكن االرتكاز عليها لتحقيق تواصل بين العمارة العربيثة المعاصثرة مثع االرث المعمثاري للحلثارة العربيثة 

 اإلسالمية.

اإليقاعيثة فثي العمثارة العربيثة اإلسثالمية  الجانب الثال, يتحثدد بعثدم وجثود مقثاييس موضثوعية لنقثد البنثى

يمكن بواسطتها تفسير أسبا  النجاح او االخفاب الذي تحقق في المحاوالت التي تمثت النتثا  عمثارة متعايفثة 

 مع التراث.

 وهكذا يمكن  ضمن أيار التعريف األجراةي لإليقا  في البح, تحديد المشكلة البحثية على أنها 

 

ا يخالالص األبعالالاد الحضالالارية لإليقالالاع فالالي األنسالالاق القياسالالية للعمالالارة العربيالالة عالالدم وضالالوح المعرفالالة فيمالال

متهالومي التيميالل والتسالحات, أسالتنادا أشكا  العناصر التي تالم توظيتهالا فالي األنسالاق و اإلسممية, من الم 

 على الئا ص اإليقاع في األوناا الشعرية واإليقاعات الموسيقية العربية.

 

  دف البحث ومنهيه 6-2

 تصور نظري للبعد الحلاري لإليقثا  فثي األنسثاب القياسثية للعمثارة العربيثة اإلسثالمية  مثن خثاللبلورة 

مفهومي التجميع والفسحات  أستنادا على خصاةص اإليقا  فثي و أشكال العناصر التي تم توتيفها في األنساب

يثاس موضثوعية لتقيثيم اصثالة األوزان الشعرية واإليقاعات الموسيقية العربية  يمكن من خاللا توفير وسيلة ق

 البنى اإليقاعية في العمارة العربية التراثية والمعاصرة.

 



 

 

 فرضيات البحث 1-6-2

هنالثك سثمات مشثتركة بثين خصثاةص األيقثا  فثي النتثا  المعمثاري لحلثارة معينثة وخصثاةص  -:الترضية األولالى

 زمنية.األيقا  في النتا  الشعري والموسيقي لنفس الحلارة في نفس الفترة ال

أمكانيثثة توتيثثف الثثربط المطثثروح فثثي الفرضثثية األولثثى لتثثدقيق خصوصثثية األيقثثا  فثثي العمثثارة  -:الترضالالية الثانيالالة

 العربية األسالمية من خالل درجة التوافق مع السمات األيقاعية للشعر والموسيقى العربية في العصور المختلفة.

 أ مية موضوع البحث 2-6-2

 -الجوانب اآلتية: تنبع أهمية موضو  البح, من

 .التعريف بالهوية المحلية والتأكيد عليها أصبح متطلبا ملحا للشعو  العربية اإلسالمية 

  أستخالص أوزان معمارية للعمارة العربية اإلسالمية يمكن أن يشكل يريقة لوصل التقاليد  ويمكن من تحقيثق فهثم

 أفلل لعمارة الماضي.

 لعمارة العربية اإلسثالمية سثيقود ألثى تلثمينها بشثكل واعثي فثي عمثارة تحقيق فهم أفلل لخصوصية اإليقا  في ا

 المستقبل.

  عدم وجود دراسات متعمقة لخصوصية المفاهيم المعمارية للعمارة العربية اإلسالمية  تستمد منهجها ومقاييسها من

س مستوردة من فكر وحلارة الفكر والحلارة العربية اإلسالمية  قاد الى تقييم منتجاتها أستنادا على مناهج ومقايي

 مختلفة  وذلك أدى ألى عدم قدرتها على تحديد جوانب خصوصية اإليقا  في العمارة العربية اإلسالمية.

 حدود البحث 3-6-2

التحديد األول كان على مستوى موضو  اإليقا   حي, تبين من تشعب المفاهيم التي تناولت منها الدراسثات السثابقة  -3

  والذي تمثثل باأليقثا  حسثب العمارة  ضرورة تناول اإليقا  في ايار مفهوم محدد يتبناه البح, موضو  اإليقا  في

 .التعريف األجراةي لا في البح,  والخاص بٍدراسة األيقا  على مستوى األنساب األيقاعية في الواجهات المعمارية

عمثارة العربيثة اإلسثالمية  بحيث, قثاد ذلثك الثى التحديد الثاني كان في تنثاول السثمات العربيثة لإليقثا  ضثمن ايثار ال -4

  تحديد زمني للفترات التي مثلت ريادة الفكر والذاةقة العربية ضمن الطيف المتنو  الذي ضمتا الحلارة اإلسثالمية

 .وذلك بأنتخا  عينات من العمارة األسالمية من تلك الفترات

 ملخص التئا الثاني واستنتاجاته 7-2

محاولة تحديد ابعاد مفهوم اإليقا  في نظرية العمارة  عن يريق أستعرا  ونقد مجموعة  في الفصل الثاني تمت

من الدراسات السابقة في مجال البح,  وذلك لغر  دراسة األبعاد التي يمكن من خاللها تحديثد خصوصثية اإليقثا  

 في العمارة العربية اإلسالمية.

ارية لها أبعاد مشتركة مع يبيعة اإليقا  في الشثعر والموسثيقى  وقد تبين وجود مفاهيم لإليقا  في األدبيات المعم

ا المشثكلة البحثيثة وحثدود ةحي, تم أنتخابها لتشكيل التعريف األجراةي لإليقثا  فثي البحث,  الثذي تحثددت علثى ضثو

 البح, وفرضياتة ومنهجا.
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 مقدمة التئا الثالث 1-3

بعد أن تم في الفصل الثاني تحديد المشكلة البحثيثة علثى أنهثا عثدم وضثوح المعرفثة فيمثا يخثص األبعثاد 

مفهثومي و أشثكال العناصثر يقا  في األنساب القياسثية للعمثارة العربيثة األسثالمية  مثن خثاللالحلارية لأل

  التجميع والفسحات  أسثتنادا علثى خصثاةص األيقثا  فثي األوزان الشثعرية واأليقاعثات الموسثيقية العربيثة

قارنة مع مثا سيتم في هذا الفصل محاولة التعرف على خصاةص األيقا  في الشعر والموسيقى العربية بالم

م التعريف بمكونات الوزن الشثعري واأليقثا  الموسثيقي . بعد ذلك سيتيقابلها في الشعر والموسيقى الغربية

صثثر ومفهثثومي التجميثثع والفسثثحات فثثي ال العناشثثكأل كرافيكثثيالتثثي يقترحهثثا البحثث, كمقابثثل فثثي التمثيثثل ال

لثألوزان الشثعرية واأليقاعثات  صثريبمكون من تمثيثل  وديلشكيل مبهدف توذلك   تعريف البح, لأليقا 

الموسيقية العربية والغربيثة   ثثم توضثيح دالالت التبثاين فثي شثكل المقيثاس النثاتج لكثال المجمثوعتين  قبثل 

لغثثر  قيثثاس مثثدى    وذلثثكتطبيقثثا علثثى نمثثاذ  ألنسثثاب أيقاعيثثة مثثن العمثثارة الغربيثثة والعربيثثة األسثثالمية

ألوزانهثا كرافيكثي نتخبة من كل مجموعة مع ما يقابلهثا مثن تمثيثل أرتباي األنساب األيقاعية في النماذ  الم

 الشعرية وأيقاعاتها الموسيقية.

بعثد  وذلثك تتم محاولة تطبيق المقياس على بعض نماذ  العمارة العربية المتأثرة بثالتراث سثم بعد ذلك 

التراثيثة فثي الفتثرة  تعديل المقياس ليستوعب التغييرات التي حصثلت فثي أيقثا  الشثعر العربثي والموسثيقى

المعاصرة ألنجاز تلك النماذ   لدراسة درجة التواصل مع األوزان الشعرية واأليقاعات الموسيقية العربية 

 في األنساب األيقاعية لتلك النماذ .
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ي مفاهيم ومقاييس لأليقا  في العمثارة مشثتقة مثن مثا هثو يمكن تلخيص المبررات التي قادت البح, الى تبن

 :تيمتوفر في حقلي الشعر والموسيقى  كاآل

 الى أن مفهوم األيقثا  مشثتق اساسثا مثن التي تم تناولها في الفصلين األول والثاني م الدراسات ظأشارت مع

 الفنون الزمنية.

  عند تناولها لموضو  األيقا  في العمارة.توجا معظم الدراسات المعمارية الى حقلي الشعر والموسيقى 

 ةثابتة نسبيا  بينما نجد أن المفهثوم فثي نظريثة ألعمثار ةلإليقا  في الموسيقى والشعر قواعد ومقاييس جمالي 

عام وحدسي والقواعد ألجمالية االيقاعيا فيها غيثر محثددة  حيث, التوجثد اوزان تحكثم األيقثا  فثي العمثارة 

 الموسيقى.كما هو الحال في الشعر و

  الشعر والموسيقى في النتا  الحلاري هي اكثر حساسية في تعبيرهثا عثن يبيعثة الذاةقثة التثي تشثكل ذلثك

النتا   من حي, يبيعتها المتعلقة بالمشاعر األنسانية مباشرة دون وساية المادة  وبالتثالي فهثي اقثر  الثى 

 تمثيل هوية الحلارة.

  األيقا  في الشعر والموسيقى للعصور السابقة اكبر وأكثر دقة من المعلومات المدونة المتوفرة حول يبيعة

 ما هو متبقي في العمارة  سواء من حي, الوثاةق المدونة او النتا  العمراني للحلارات المختلفة. 

  الدور الريادي للشعر في تكوين الشخصية العربية قبل األسالم  حتى قيل ان"الشعر ديوان العر " وامتداد

 ير الى فترات صدر االسالم قبل ان يعاود لعب دور ريادي في العصرين االموي والعباسي.هذا التاث

 والتثي نسثتطيع ان نستشثفها مثن القثاء ةالعربيث ةالتثي ربطثت بثين الشثعر والبنثاء فثي الذهنيث ةالوثيق ةالعالق  

وتالد, سالبب,  بيالت, حي, ان كلمات مثثل ة.في كل من حقلي الشعر والعمار ةعلى المفردات المستخدم ةنظر

والنتثا  بشثكل  ةاسثتخدمت فثي كثال الحقلثين بشثكل اساسثي لوصثف العمليثبناء, عمالود, ديالواا, عالروض.. 

ربما القت بتاثير متبادل على الحقلين  سثواء بشثكل واعثي او  ةهنا ان هذه العملي ةمباشر. وتفتر  الدراس

انعكثس بثدوره علثى  ةالعربيث ةالبيتث بين المنتج الشعري والمعماري فثي ةالواعي لخلق ذلك الترابط والعالق

 ة.في العصور الالحق ةاالسالمي ةمنتجات العمار

  مشاركة علماء لهم معرفثة واسثعة فثي الموسثيقى بتصثميم عمثاةر اسثالمية. مثثال مثا اشثير لثا مثن مشثاركة

 الكندي  الرياضي وعالم الموسثيقى العربثي المسثلم  فثي تصثميم مدينثا سثامراء  وكثذلك مسثاهمة الفثارابي 

 .(22P.149-151) في مصر ةصاحب الرساةل في الموسيقى  في تصميم عماةر اسالمي

 

 

 



 

 

 األيقاع في الشعر والموسيقى 3-3

في هذه المرحلة من البح, ستتم محاولة تحليل يبيعة المفهوم في كل من الشعر والموسيقى لتحديد جوانب 

لعناصثثر التثثي تشثثكل النسثثق األيقثثاعي" العالقثثة مثثع مفثثردات األيقثثا  فثثي البحثث, والتثثي تتكثثون مثثن "شثثكل ا

 و"التجميع" و"الفسحات".

 األيقاع في الشعر 1-3-3

فثي الشثعر  (34P.131) االيقا  الشعري هو عنصر حيثوي ال يمكثن ان يخلثو منثا شثعر فثي أي لغثة كتثب

 .(13P.253)وليس اكثر فقط عاملين  interactionوينتج عن تبادل  (13P.252) يكون االيقا  في الصوت

هثو المميثز  فأننثا  syllablesوكنا نكتب الشعر في لغة مثل األغريقية القديمثة  والتثي فيهثا يثول المقثايع ل

مثثل  tonalبواسطة تغيير المقايع الطويلة والقصيرة  بينما فثي اللغثات النغميثة  patternيمكن أن نقدم سياب 

 accent. أما في اللغة األنكليزية فأن النبر pichاللغة الصينية  فأن تحقيق السياب يكون بواسطة تغيير الطبقة 

هو العامل األكثر بروزا من الطول أو الطبقة  لذلك فأن تحقيق األيقا  يكون بواسطة تغييثر المقثايع المنبثورة 

accented  وغير المنبورة(13P.252). 

ويتشكل هذا التتابع فثي  يحدد التركيب الوزني للشعر  التتابع الذي تكونا العناصر األولية المكونة للكلمات 

كتلثثثة مسثثثتقلة فيزياةيثثثا  لهثثثا حثثثدان واضثثثحان  البثثثدء والنهايثثثة  يمكثثثن أن تكثثثون التفعيلثثثة أو الشثثثطر أو البيثثثت 

 .(34P.230)الشعري

هنالثك يوجثد  حيث, .(13P.254)لتدقيق وزن الشعر نحتثا  ألثى أسثتخدام رمثزين  وهثو مثا يثدعى بثالوزن

امشثتق مثن الكلمثة  meter كمثا هثو عليثا الحثال فثي الموسثيقى  فثالوزنفثي الشثعر   تمييثز بثين الثوزن وااليقثا 

  بعيثدا  - ~ / - ~ / - ~ / - ~ / - ~هيتة اساسية للتكرارامثثل  غيثر منبثور  منبثور  يمثل  measureاالغريقيثة 

تتحرك بهثا الطريقة التي  يمثل   flowامشتق من الكلمة االغريقية  rhythmعن أي اعتبار للكلمات. بينما االيقا  

 يمثثلفكثرة مجثردة  هثوكلمات القصيدة بحي, تكون احيانا متطابقة مع الوزن او ال تكون.. وهكثذا فثان الثوزن 

ويرى ستيوارت أن النظم يمكن أن يوجد بمعزل عن المعنثى  حيث,  .(13P.268)االيقا  ترجمتها الى الواقع 

يع أعادة أنتا  البنية الوزنية ألي بيت شعري يالما كان الوزن مستقال بصورة جوهرية عن المعنى فأننا نستط

 .(53P.216)بغض النظر عن معناه 

أقثثدم نمثثوذ  لنظريثثات األوزان للشثثعر األوربثثي هثثو مثثا يثثدعى بثثالعرو  التخطيطثثي  وتوجثثد أصثثولا فثثي 

نظريات عصر النهلة  ويقوم على أشارات تخطيطية للتفعيالت التثي تمثثل المقثايع المشثددة وغيثر المشثددة 

(53P.216). 

وهكذا يتبين أن األيقا  في الشعر يتكون من يريقة تجميع عنصري المزدوجة وفق أشكال معينة متعثارف 

 عليها في كل لغة وهي ما يطلق عليها األوزان أو البحور الشعرية.



 

 

 األيقاع في الموسيقى 2-2-3

  االتفثثاب والتنثثافرعلثثم رياضثثي يبحثث, فيثثا عثثن احثثوال الثثنغم مثثن حيثث,  يعثثرف أبثثن سثثينا الموسثثيقى بأنهثثا  

.  مثن هنثا تثاليف اللحثن ةكيفيث ةليحصل معرف  بين النقرات من حي, الوزن او عدما ةالمتخلل ةواحوال االزمن

 بحثين:الموسيقى يشتمل على  يتبين أن فن

 .يختص باسم التاليف بح,حوال النغم  وهذا الأ فييبح,  قسماالول/ 

 .(68P.83) يختص باسم علم االيقا  بح,ل  وهذا اةيبح, عن احوال االزمن قسمالثاني/ 

وقد عرف األيقا  في الموسيقى العديد من العلماء  لعل مثن أبثرزهم الفثارابي الثذي عرفثا بأنثا النقلثة علثى 

. كمثا عرفثا األرمثوي علثى أنثا جماعثة نقثرات بينهثا (31P.436)النغم فثي أزمنثة محثدودة المقثادير والنسثب 

متسثاويات الكميثة علثى أوضثا  مخصوصثة  يثدرك تسثاويها بميثزان الطبثع  أزمنة محدودة المقادير لهثا أدوار

ما الثى يقسثثثم قثام بتتنظيم الموسيقى علثى اسثاس الثزمن  على أنا  Westrue اعرف . بينما(39P.139)السليم

 :  كاآلتيثالثا انوا 

 .ةااليقا  الحر  كما في بعض انوا  الموسيقى الشرقيالنو  األول  

 لها تقريبا نفس الطول. ة  حي, كل نويplainsongقا  المرن  كما في ال االيالنو  الثاني  

 .measured notationكما في ال  measured االيقا  المقيسالنو  الثال,  

  التثي  periodوالثدورة  phraseتلك األنوا  متعلقة بالخاصية األيقاعيثة للمقطثع الموسثيقي هو يرى أن و    

 .style (9P.456)يراز األيقا  تشكل عناصر جوهرية لتعريف 

يتثك فثي الخلفيثة  metronomeأن الموسيقى تتطلب توفر وحدة زمنية  أي شعور بمزمن  Scholesيرى 

  ويرى أنا ما لثم توجثد هثذه النقثرة فمثن المشثكوك beatسواء كان واضحا للسمع أم ال  وهو ما يسمى بالنقرة 

يمكن أن يتقبل أصواتا متتابعثة بأنتظثام دون أن يلثفي عليهثا فيا أن أي موسيقى يمكن أن توجد  ألن العقل ال 

نو  من التجميع في وحدات  حي, يثؤدي تجميثع النقثرات الموسثيقية ألثى تشثكيل الوحثدات المسثماة بالمقثاييس 

(measure, bar) ويالحثث أن المقثاييس المؤلفثة مثن نقثرتين وتلثك المؤلفثة مثن ثثالث نقثرات هثي الوحثدات .

 .(34P.231)  وأن أي مقياس عخر ال يعدو أن يكون تركيب للمقاييس الثناةية والثالثية الحقيقية الوحيدة

وقد استخدمت الموسيقى الغربية خالل تطورها وساةل متعددة لغر  تقسيم الزمن في التثدوين الموسثيقي      

اوية حيثث, اسثثتخدمت خطثثوي عموديثثة منثثذ القثثرن السثثادس عشثثر لتوضثثيح تقسثثيم الموسثثيقى الثثى فسثثحات متسثث

 .(9P.55)تعرف بالقياس  وهي المسافة المحددة بخطين عموديين في التدوين الموسيقي

حيثث, ال يكثثون عثثادة مثثن   مثثا يعثثادل الثثوزن األساسثثي فثثي الشثثعر barشثثكلت خطثثوي التثثدوين األفقيثثة وقثثد 

بثين اللثربات القويثة فثي اللحثن مثع النبثر  كمثا هثو الحثال فثي عالقثة  coincideاللروري حصول تطثابق 

الكلمات مع الوزن في الشعر. وهذا التمييز واضح في موسيقى القرن السثادس عشثر حيث, بثالرغم مثن غيثا  

والالمتناسثثقات  consonanceخطثوي التثدوين األفقيثة اال ان هنالثك ايقثثا  اساسثي يجمثع معالجثة المتناسثقات 



 

 

dissonance فثثي حثثين ان كثثل ايقثثا  يشثثكل جملثثة مسثثتقلة تقثثدم سثثياب  course  نفثثس الوقثثتفثثي مسثثتقل 

(9P.18).  هنالثثك أيلثثا اسثثتخدام مخطثثط للنبثثراتmetre   ه تثثم تأشثثير وهثثو مثثاالتثثي تعثثاود الحثثدوث بأنتظثثام

والذي يتلمن عادة األيقا  الخاص بثاللحن او التتثابع الهثارموني.  time signatureبواسطة التوقيع الزمني 

  الثذي لثم mensural notationدم التثدوين بينما في الفتثرة بثين القثرنين الثالث, عشثر والسثادس عشثر اسثتخ

فثي مطلثع  لثم تكتثب فثي الغثر  أاليتلمن نبرات مقيسة في العزف  كون الموسيقى المتعلقثة مباشثرة بالشثعر 

 .(9P.454)القرن السادس عشر

في القرن السابع عشر اصبح التصميم األيقاعي لأللحان والهارمونيات متلمن في مخطط قياسثي ضثمني 

الزمن  يعني ان القيمة األساسية هي الربع نوية   2/1والتي تؤشر بواسطة توقيع الزمن  فمثال  لكل مقطوعة 

 .accented (9P.454)ا وأن كل ربع ثال, من النوية يكون منبور

وهثثو شثثبيا بأأليقثثا  الشثثعري  حيثث, تكثثون البنيثثة   accentسثثتخدم النبثثر أ فقثثد فثثي القثثرن الثثثامن عشثثرأمثثا 

  ومثع قثوة barالزمن   في اللربة األولى لل 2/2الحدوث على فسحات منتظمة  مثلا  متناترة والنبر يعاود

ولكن ذلك ال يمكن تعميما على كل موسيقى … barالزمن  في اللربة األولى لل 2/1اقل على الثال, في الا

المقثثيس امكانيثات االيقثا   فثي الغثثر  .  بينمثثا فثي القثرن الحثثالي وسثع الملحنثون(9P.18)القثرن الثثامن عشثر

metrical  باستخدام اوزانmetre  مختلفة ضمن تتثابع  وبجمثع ايقاعثات لحنيثة اكثثر تعقيثدا  وعالقثات اكثثر

 .syncopation (9P.456)تغيرا بين األيقا  اللحني والهارموني  بوساةل مثل الطباب 

ة  حيث, أن اوربثا أن األيقا  لم يشكل جانب في تكوين الموسيقى الغربية أال في فترة متأخر Wrightيرى 

لثثثثم يصثثثثبح لهثثثثا نظثثثثام لثثثثأل يقاعثثثثات اال بعثثثثدما وقفثثثثت علثثثثى االيقاعثثثثات التثثثثي وجثثثثدت مثثثثن قبثثثثل فثثثثي فثثثثن 

ربما كانت علثوم االيقثا  فثي الموسثيقى الغربيثة مترجمثة اساسثا عثن الفثارابي و حي, . (41P.368)نالمسلمي

ء االوربثي القثديم لثم تكثن تطثرح سثيجريد هونيكثا  ان موسثيقى الغنثا ضمن نفثس السثياب. (41P.370)الكندي

تعرف االيقا  المسثتقل  بثل تعتمثد علثى مجثرد االوزان التثي تنحصثر فثي مقثايع يويلثة وقصثيرة  امثا البنثاء 

المستشثرب االسثباني خليثان ربيثرا   ايوضثح وهذا ما .41P.367))االمترجمااليقاعي فترى أنا شرقي اصيل ا

الول  "arte mensumbilitisبثا  اسثما "فثن الميثزانادى الى تهور فن جديد فثي اورهو الذي ذلك  في كون

مرة في القرن الثال, عشر الميالدي. حي, ان الكتب التي وضعها المؤلفون االوربيثون فثي هثذا الفثن فثي ذلثك 

القثثرن تشثثابا فثثي معالجتهثثا النثثوا  االنغثثام مثثا كتبثثا العثثر  فثثي الموسثثيقى فثثي القثثرن الثالثث, الهجثثري/ التاسثثع 

بعثثد ذلثثك تطثثورت الموسثثيقى األوربيثثة باتجثثاه موسثثيقى مركبثثة ذات انغثثام   41P.368))المثثيالدي االمتثثرجم ا

باتجثاه ادخثال المزيثد  تتطثور متعددة وقوالب توافقيةاهارمونية ..بينما استمرت الموسيقى في العالم االسثالمي

 .(41P.378)من التحسينات على مبدأ أستخدام المقامات الموسيقية  الذي استبعد في الغر 

كذا يتبين أن األيقثا  فثي الموسثيقى يتكثون مثن تقسثيم الفتثرات الزمنيثة بواسثطة اللثربات وفثق أشثكال وه

 أو األيقاعات الموسيقية. modesمعينة يطلق عليها األنماي 



 

 

في الشعر العربي قليال ما تستخدم أوزان البحور األساسية كما هي في شكلها المثالي الموجود فثي الثدواةر العروضثية للخليثل  وأنمثا يطثرا 

هثو مثا يسثمى بالزحافثات علها جملة من التنويعات تخلع لقواعد  حددها الخليل برموز معينة في دواةره العروضية  ومثن أهثم هثذه التنويعثات 

 والعلل الوزنية.

  وقد يكون ذلك في العرو  أو اللر  أو الحشو  ولكنا ال يلتزم  وقد يكون الزحاف مفردا األسبا  * الزحاف: هو حدوث تغيير في ثواني

لخبثثل علثثى "مسثثتفعلن" أو مزدوجثثا  وأهثثم أنثثوا  الزحثثاف المثثزدو : الخبثثل والبتثثر  واألول خثثبن ويثثي والثثثاني حثثذف وقطثثع  فثثأذا يبقنثثا ا

I00I0I0  "بثثأن خبناهثثا اأي حثثذفنا الثثثاني السثثاكن  أصثثبحت " مثثتفعلنI00I00  ومثثن ثثثم يويناهثثا  ا أي حثثذفنا الرابثثع السثثاكن  أصثثبحت  

اأي   I0I0  وأذا يبقنا البتر على "فاعالتن" ابأن حذفنا عخر الوتثد المجمثو  وسثكنا مثا قبلثا  غثدا شثكلها النهثاةي "فاعثل"I0000"متعلن" 

 .(34P.41)مبتورا  

** العلة: هثو أحثداث تغييثر فثي تفعيلثة العثرو  اعخثر تفعيلثة فثي الشثطر األول للبيثت الشثعري العربثي  أو اللثر  اعخثر تفعيلثة مثن البيثت 

بح  " أذ تصث I0I00I0الشعري العربي  بزيادة أو نقص  وهي تلتزم بأستثناء التشعي, ا أي قطع رأس الوتد المجمو  في نحثو "فثاعالتن" 

 .(34P.42)ألن التشعي, علة جارية مجرى الزحاف  I0I0I0فاالتن" 

 التمثيا الكرافيكي لألنساق األيقاعية في الشعر والموسيقى )تشكيا المقياسح 2-1

في وزان األسيتم في هذة المرحلة محاولة ترجمة لشعر والموسيقى  بعد أن تم التعريف بطبيعة األيقا  في ا

الشعر والموسيقى الغربية مع ما يقابلها في الشعر والموسيقى العربية الكالسيكية الى رموز كرافيكية بصثورة 

مباشرة  ثم يتم بعد ذلك أضافة أبرز التطثورات التثي حصثلت علثى األوزان الشثعرية والموسثيقية العربيثة فثي 

 لعصر الحالي. وذلك بأتبا  األسس اآلتية في عملية التمثيل الكرافيكي لألوزان:ا

  أعطاء رمز أكثر بروزا كمقابل للمقطع المشدد  مقابثل رمثز عخثر أقثل بثروزا للمقطثع غيثر المشثدد فثي الشثعر

 الغربي.

 .ترك مسافة مساوية لعر  الرمز للفصل بين الرموز المتعاقبة 

  في الشعر العربثي وعثدم أعطثاء رمثز للحثرف السثاكن  واألكتفثاء بتثرك مسثافة أعطاء رمز للحرف المتحرك

فراة تعادل المسافة التي يشغلها الرمز المقابل للحرف المتحرك  وذلك أستنادا علثى يبيعثة يرفثي المزدوجثة 

في الشعر العربي. حي, أن أساس عمثل الخليثل بثن أحمثد الفراهيثدي  كمثا يشثرحا كمثال أبثو ديثب  يكمثن فثي 

ريقا بين الحرف المتحرك والساكن  الذي شكل األساس الجذري لتحليل  اللغة العربية وأيقا  الشعر العربي تف

(34P.204) والذي يرى بأن األيقا  في الشعر العربي يتشكل من تتابع الحروف المتحركة التي تنتهي بقرار  

  وأن النثوى التثي يشثكلها تتثابع (34P.71)يمثل نهاية المد الصوتي في اللغة العربيثة ممثثال بثالحرف السثاكن 

الحروف المتحركة التي تنتهي بحرف ساكن  هثي قثيم رياضثية محثددة ومتميثزة تميثزا واضثحا. كوننثا بنظثرة 

بسيطة يمكن أن نالحث أن هذه القيم تمثل عدد المتحركات في كل نواة  دون أعطاء الساكن أي قيمة رياضثية  

 .(34P.72)أو بأعطاةا قيمة هي الصفر

   أعطاء رمز داكن للحروف المتحركة التي اليمكثن تغييثر مواقعهثا فثي الزحافثات* والعلثل الوزنيثة** للشثعر

 وأستخدام نفس الرمز للنقرات التي اليمكن حذفها والتي تشكل أصل األدوار األيقاعية في الموسيقى.

 الرمز للنقرات الخفيفة التثي  أعطاء رمز مظلل للحروف المتحركة التي يمكن تغيير مواقعها في الشعر  ونفس

 تكون في حشو الدور  والتي يمكن حذفها أو أضافتها دون األخالل بأصل الدور.

  أعطاء رمز غير مظلثل للحثروف المتحركثة التثي يمكثن حثذفها مثع السثكون الثذي يليهثا فثي الزحافثات والعلثل

 الوزنية للشعر العربي.

 

 

 

 



 

 

تمادهثثا فثثي التمثيثثل الكرافيكثثي لثثألوزان الشثثعرية واأليقاعثثات والجثدول اآلتثثي يوضثثح األسثثس التثثي سثثيتم أع

 الموسيقية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمثثثثوز كمثثثثا 

هي في الوزن 

الشثثثثثثثثثثثثثثعري 

 والموسيقي

الرمثثثثوز كمثثثثا 

سثثثيتم التعبيثثثر 

عنهثثثثثثثا فثثثثثثثي 

 المقياس
 

 معنى الرمز في المقياس

 -الباح, -
 

 الشعر الغربي المقابل للمقطع غيرالمشدد في أوزان الرمز

 ع المشدد في أوزان الشعر الغربيالرمز المقابل للمقط
 

 الرمز المقابل للحرف المتحرك في أوزان الشعر العربي
 

أشارة توضح أمكانية حذف الحرف السثاكن الثذي يلثي المتحثرك فثي العلثل 

 الوزنية للشعر العربي
 

المسافة التي تقابل الحرف الساكن في وزن الشعر العربثي  مفترضثة علثى 

 ي يشغلها الرمز الخاص بالحروف المتحركةأنها تساوي المسافة الت
 

رمثثز للحثثرف المتحثثرك الثثذي يمكثثن حثثذف السثثكون الثثذي يليثثا فثثي العلثثل 

 الوزنية للشعر العربي
 

 مسافة فاصلة بين رموز الحروف المتحركة تعادل عر  الرمز
 

األشثثارة علثثى بدايثثة الرمثثز للداللثثة علثثى موضثثع بدايثثة البحثثر فثثي الشثثعر 

 العربي
 

قابل لنقرات أصل الدور في أيقا  الموسيقى العربيثة مثع المسثافة الرمز الم

 الفاصلة بين النقرات المتتابعة
 

تتثثابع نقثثرتين فثثي أيقثثا  الموسثثيقى العربيثثة تشثثكل الداكنثثة جثثزء مثثن أصثثل 

 الدوربينما المظللة تعبر عن نقرات حشو الدور التي يمكن حذفها
 

 يمكن أن تقع فيا نقرة زمان سكون في األيقاعات الموسيقية يعادل ما
 

زمان سثكون يمكثن أن تقثع فيثا نقثرة فثي األيقثا  الموسثيقي حسثب الرغبثة 

 دون أن تخل بأصل الدور
 

 رمز خاص بأيقاعات المقام العراقي للتعبير عن "الربع نغمة"
 

 -الباح, -  جدول الرموز المستخدمة في المقياس1-3الشكلا
 



 

 

 سمات األيقاع في الشعر والموسيقى الغربية 1-4-3

 الغربي أليقاع في الشعرسمات ا 3-3-2-1

واالنكليثزي على وجود مزدوجة اساسية  كما هي عليا الحثال فثي الشثعر االغريقثي الغربي يعتمد الشعر 

وااللماني  بينما النظام الشعري الفرنسي ال يتخذ مزدوجة وانما يقوم على عثدد المقثايع المتثوفرة فثي البيثت 

 .(34P.183)الشعري

 قسثثثمت دراسثثثات االيقثثثا  االنظمثثثة االيقاعيثثثة الثثثى انظمثثثة يكثثثون فيهثثثا تبثثثاين جثثثانبي المزدوجثثثة كمثثثي

quantative   او نثوعيكما في الشعر االغريقي اقصير# يويلqualitative   كمثا فثي الشثعر االنكليثزي

 .(34P.182,133)# غير منبور   accenterامنبور

يب ان لاليقا  في الشعر االنكليزي الخصاةص الجذرية ذاتها التثي للشثعر االغريقثي فيمثا عثدا ديرى ابو 

الشثعر االنكليثزي الثى تحقيثق حي, يتجا  االمعلومات المتوفرة عنا غير كاملة  كون الشعر االغريقي اكثر تعقيدا 

 (Light, Strong)وحثثدات اوليثثة يتلثثمنها النمثثوذ  الرياضثثي تنثثتج مثثن اجتمثثا  عنصثثري المزدوجثثة 

  :-نبنسبتي

 

وتتشكل االيقاعات من تكثرار كثل مثن هثذه الوحثدات لعثدد مثن المثرات  وكثل وحثدة تتلثاعف تشثكل بحثرا  

 ناتجثا عثن احتمثاالت (34P.145,147)بحثور اساسثية  وهكذا فاننا نجد ان الشعر االنكليزي يتكثون مثن اربعثة

 -:(13P.261)  (light,~ strong-)  التكرار للوحدتين

1-Iambic   ~ -  

2-Trochee   - ~ 

3-Dactyl     - ~ ~   

4-Anapest   ~ ~ -  

 

 
ل بحثورا والتفعيالت األربعة التالية  يجب ان تستخدم فقط كتنويعثات علثى البحثور األساسثية  وال تشثك    

 -:(13P.281)مستقلة بمفردها 

5-Pyrrhic        ~ ~ 

6- Spondee    - - 

7-Tribrach     - - - 

8-Molossos  ~ ~ ~   

 

 

      S L     :      L S // S L         1-1      (a1) 

      S S L   :  L S S // S S L      1-2      (a2) 

-الباح, -للبحور األربعة األساسية في ايقا  الشعر األنكليزي كرافيكي تمثيل   1-4الشكلا  

-الباح, -في الشعر األنكليزي  األكثر أستخداما على البحور لتفعيالت التنويع كرافيكي تمثيل   1-1الشكلا  



 

 

اما المجموعثة األخيثرة فأنهثا نثادرا مثا تسثتخدم كوحثدات مسثتقلة  وتسثتخدم فقثط كتنويعثات علثى البحثور     

 :(13P.281)األساسية 

9 -Bacchius                 ~ - -  

10-Antibaechius          - ~  - 

11-Amphiminore          ~ - - 

12-Amphibrach           ~  ~ - 

13-Ionic a minore       - ~ ~ - 

14-Choriamb            ~ ~ - - 

15-Antispast             - ~  ~ - 

16-First Paeon          - ~ ~ ~  

17-Second Paeon      ~ ~  ~ - 

18-Third Paeon         ~ ~ ~ - 

19-Forth Paeon         ~ ~ ~ - 

 

 سمات األيقاع في الموسيقى الغربية 4-3-2-1

  األيقا  هو النسق المتشكل من النويات  فاأليار األيقاعي لمقطوعة موسيقية  يحدد الغربية في الموسيقى      

ذلك يشكل ايار صلب مثن اللثربات ااالوزان  التثي قثد أن حي,   barبواسطة عدد اللربات ضمن الفاصلة 

 .(19P.762) تتبعها الموسيقى

  حيث, 3450-3350بمعنى األنماي األيقاعية فثي الفتثرةا   modeاستخدمت الموسيقى الغربية المصطلح       

مثن ترتيثثب  كثان هنالثك انسثثاب ايقاعيثة اسثتخدمت فثثي كثل جثثزء مثن التكثوين البوليفثثوني. وتتكثون هثذه األنسثثاب

للمقايع الطويلة والقصيرة ضمن عالقة محسوبة لنسبة المقطع الطويل الى القصير  كثأن تكثون ثثالث اضثعاف 

مثن قيمتهثا  36/3امدونة وفق يريقة التدوين الحديثثة  ومنقوصثة الثى على سبيل المثال  كما في األشكال التالية

 :(9P.456)األصلية  

                                           ويكرر      000قصير-يويل   3النمط 

 ويكرر000يويل-قصير   4النمط 

 ويكرر000يويل-قصير-يويل   1النمط 

 ويكرر000قصير-يويل-يويل   2النمط 

 ويكرر000يويل-يويل-يويل   5النمط 

 ويكرر000قصير-قصير-قصير   6النمط 

لتفعيالت التنويثع  كرافيكي تمثيل   1-2الشكلا

مثثع مثثثال  علثثى البحثثور فثثي الشثثعر األنكليثثزي

يوضثح جميثع التفعثيالت مسثتخدمة فثي قصثيدة 

-الباح, -واحدة   

-الباح, - كرافيكي ألنماي األيقا  في الموسيقى الغربية تمثيل   1-5الشكلا  



 

 

لشثعر العربثي  باسثتخدام تمثيل شكلي للتفعيالت األساسية في ا   1-6االشكل 

   -الباح, -مسافة للسكون تعادل ما يمكن ان تقع فيا حركة اضافية
 

 سمات األيقاع في الشعر الموسيقى العربية 2-4-3

 مات األيقاع في الشعر العربيس 3-4-2-1

الثوزن والتقطيثع فثي الشثعر العربثي. وقثد وضثعا الخليثل بثن احمثد الفراهيثدي  هثو مثا يقابثل علم العرو 

من الهجرة  في مدينة البصرة. حي, توصثل الثى قثوانين هثذا العلثم بتقطيثع الشثعر ايقاعيثا  وعثن  345-300ا

ذلثك  أي ان مرحلثة التحليثل هثي التثي قثادت الثى مرحلثة  يريق هذا االيقا  وضع قواعده وقوانينا  وليس قبل

 .(36P.10)التنظير

تشكل الحروف المتحركة والساكنة يرفي المزدوجة في الشعر العربي. باالضافة الى ذلك هنالك الوحدات 

المكونة الصثغرى الثالثثة المتكونثة مثن تتثابع ثابثت لطرفثي المزدوجثة  حيث, تتكثون كثل المفاعيثل فثي الشثعر 

 .(33P.144)ة اصول هي  السبب والوتد والفاصل ةي من ثالثالعرب

 حرفان  واحد متحرك وعخر ساكنااو متحرك     السبب    I 0  ,0 0    مثال    هل      لم 

 ثالث حروف  اثنان متحركان وواحد ساكن     الوتد        I 0 0          مثال    نعم      بلى 

 وواحد ساكن       ةمتحرك ةاحرف  ثالث ةربعأ ة الفاصل  I 0 0 0         مثال    غلبت     فعلت 

الصثدر والعجثز  وقثد   تتالف القصيدة العربية من ابيات وكثل بيثت يتثالف مثن مصثراعين او شثطرين همثا

لوحث باالستقراء ان هياكل االبيات في مختلف القصاةد العربية ال تخر  عن اوزان معينثة  وان هثذه االوزان 

يالت ال تخر  في هيتاتها عن عشر وهي فثي االصثل ثمثان  اثنتثان منهثا تكتبثان علثى صثورتين تتالف من تفع

 :(33P.144)  كالتالية  الوتد والسبب والفاصلةوتتكون من االصول الثالث  (35P.26)عروضيتين مختلفتين

 

        I 0 0 I 0فاعلن                                                           I 0 I 0 0فعولن          

  I 0 0 I 0 0 0مفاعلتن                                                    I 0 0 0 I 0 0متفاعلن      

                                                              I 0 0 I 0 I 0مستفعلن                                                    I 0 I 0 0 0مفاعيل        

   I 0 I 0 I 0 0فاع التن                                                    I 0 I 0 I 0 0 مفعوالت      

  
 

 

       

 .(35P.30)بحرا وخمسة دواةر عروضية***  36ضربا**في  66عروضا* و 16يلم الشعر العربي 

 

 *العرو   هي التفعيلة األخيرة من الشطر األول للبيت الشعري الكالسيكي المتناتر 

 **اللر   هي التفعيلة األخيرة في الشطر الثاني للبيت الشعري الكالسيكي المتناتر

ة  هي يريقة للتمثيل أستخدمها الفراهيدي  يمكن بواسطتها أشتقاب مجموعة من البحور الشثعرية منهثا حسثب نثو  ***الداةرة العروضي

الداةرة  حي, قام بأختصار بحور الشعر العربي الستة عشر في خمسة دواةرعروضية وذلثك بأسثتخدام رمثوز تمثثل الحثروف المتحركثة 

فة لما سبق فقد أسثتخدم الخليثل فثي الثدواةر  مجموعثة رمثوز أضثافية لتأشثير يبيعثة والساكنة حسب مواقعها في الوزن الشعري. باألضا

 العلل والزحافات الممكنة في كل وزن.



 

 

 -:(38P.439)هذة الدوةر كما اوردها ابن عبد ربا االندلسي هي 

   اخخق  البحا  الخ للة ح ب اخك له  ال  املة:دائرة المختلف اال: 

 الطال :    ف ا لا      قف  أللا       ف ا لا      قف  أللا     
        0 0     0 I I    0 0  0 I 0 I  0 I 0 0   I  I  0 0  0 I 0 I I 

 

 الق ل :     ف  أال خا     ف  ألا      ف  أال خا      ف  ألا 
0 0 I 0               0 I I    0 I 0 I 0 0 0 I 0   0 I I   0 I 0 I 0      

 

 الب لط:    ق خف لا       ف  ألا       ق خف لا        ف  ألا 
0 I 0 I 0                I 0 I 0 0 I 0    0 I 0 I 0   I 0     I 0 0 I 0           

 (38P.439)  ائ ة القاخل  كق   ا  ه  ابا أب   به    

 
 
 
 
  
 (  خقثل  خكل  للخف لالل1-4الخك )

 األ   لة ف   ائ ة القاخل  
 ب  خا ام ق  فة لل كاا خ     ق  
 لقكا اا خ   فله ح كة ام فلة

 -الب حث-

 
 
 
 
 
 

   اخخق  البحا  الخ للة ح ب اخك له  ال  املة:دائرة المؤتلفث نل : 

 قف  ألخا          الااف :      قف  ألخا         قف  ألخا
0 0 I 0 0              I 0  0 0 I 0 0     I 0  0 0 I 0 0     I 0   

 
 الك ق :     قخف  ألا          قخف  ألا          قخف  ألا

0 I 0 0 0              I 0 0 I 0 0 0     I 0  0 I 0 0 0    I 0 
 
 

 (38P.439) ائ ة القؤخل  كق   ا  ه  ابا أب   به                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 ( خقثل  خكل  للخف لالل1-4الخك )

 األ   لة ف   ائ ة القؤخل  
 ب  خا ام ق  فة لل كاا خ     ق  
 لقكا اا خ   فله ح كة ام فلة

 -الب حث -
 
 
 
 
 



 

 

 خخق  البحا  الخ للة ح ب اخك له  ال  املة:: ادائرة المجتلبث لث : 
 الهلج :     قف  أللا       قف  أللا        قف  أللا

I 0 I 0 0                 I 0  I 0 I 0 0     I 0  I 0 I 0 0     I 0   
 

 ال يل :      ق خف لا       ق خف لا        ق خف لا
0 I 0 I 0                   I 0 0 I 0 I 0    I 0  0 I 0 I 0    I 0 

 
 ال ق  :     ف  أال خا      ف  أال خا      ف  أال خا 

0 0 I 0                   0 I I      0 0 I 0  0 I I      0 0 I 0    0 I I              
 

 (38P.440) ائ ة القيخلب كق   ا  ه  ابا أب   به         
 
 
 
 
 
 
 

  لالل( خقثل  خكل  للخف1-5الخك )

 األ   لة ف   ائ ة القيخلب 
 ب  خا ام ق  فة لل كاا خ     ق  
 لقكا اا خ   فله ح كة ام فلة

 -الب حث -
 
 
 
 
 
 

 : اخخق  البحا  الخ للة ح ب اخك له  ال  املة:دائرة المشتبه اب  : 
 الافل  :   ف  أال خا       ق خف  لا       ف  أال خا

0 0 I 0               0 I I   0  I 0 I 0     I 0    0 0 I 0  0 I I     
 القن  ح:  ق خف لا       قف الل       ق خف لا

0 I 0 I 0               I 0 0 I 0    0 I 0 0 I 0 I 0    I 0 
 ال  ل  :  ق خف لا       ق خف لا      ف ألا

0 I 0 I 0              I 0 0 I 0 I 0    I 0 I 0 0 I 0     
 ق خف  لا      ف  أال خا      ق خف لا     القيخث:   

0 I 0 I 0               I 0  0 0 I 0  0 I I   0 I 0 I 0   I 0  
   (38P.440) ائ ة القخخبه كق   ا  ه  ابا أب   به                                          الق خمب: قف االل       ق خف لا      قف االل   

0    0 I 0 I 0 I 0                I I 0 0  I 0  I 0 I 0   I 0 0    
 القم   :  قف  أللا      ف   الخا      

I 0 I 0 0               I 0  0  0 I 0  0 I I     
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( خقثل  خكل  للخف لالل1-30الخك )

 األ   لة ف   ائ ة القخخبه 
 ب  خا ام ق  فة لل كاا خ     ق  

 -الب حث-ح كة ام فلةلقكا اا خ   فله 
 



 

 

 
 ا ق  :  ائ ة القخفأ  اخخق  البحا  الخ للة ح ب اخك له  ال  املة:

 
 القخ   ب:    ف ا لا       ف ا لا       ف ا لا        ف ا لا

0 0                  0 I I   0 0   0 I I   0 0   0 I I   0 0    0 I I    
 
 ا       ف  ألا       ف  ألاالقخ ا ك:      ف  ألا       ف  أل 

0                    0 0 I I    0   0 0 I I   0   0 0 I I  0    0 0 I I    
 

 

 (38P.440) ائ ة القخفأ كق   ا  ه  ابا أب   به                                                                                                     

 

 
 ( خقثل  خكل  للخف لالل1-33كل )الخ

 األ   لة ف   ائ ة القخخبه 
 ب  خا ام ق  فة لل كاا خ     ق  
 لقكا اا خ   فله ح كة ام فلة

 -الب حث -         
 

 

 

 

 موسيقىمتهوم الحضارة العربية لأليقاع في ال 3-4-2-1

  ويطلثثق فثثي الموسثثيقى علثثى نظثثم االيقثثا  فثثي اللغثثا العربيثثة هثثو اتفثثاب االصثثوات وتوقيعهثثا فثثي الغنثثاء     

 حركات االلحان وازمنتها الصوتيا في يراةق موزونا تسمى بادوار االيقا .

يورد اخوان الصفاء في رسثالتهم عثن الموسثيقى بثان الغنثاء مركثب مثن االلحثان  واللحثن مركثب مثن       

اعثثات  واصثثلها كلهثثا النغمثثات  والنغمثثات مركبثثا مثثن المصثثاريع  والمصثثاريع مركبثثا مثثن النقثثرات وااليق

حركثثات وسثثكون  كمثثا ان االشثثعار مركبثثا مثثن المصثثاريع  والمصثثاريع مركبثثا مثثن المفاعيثثل  والمفاعيثثل 

 .  (33P.143)مركبا من االسبا  واالوتاد والفواصل  واصلها كلها حروف متحركات وسواكن

 ا:السبب والوتد والفاصل هي ثالثا اصول  من ايلا تتكونقوانين الغناء وااللحان 

       السبب نقره متحركا يتلوها سكون             I 0      ويكرر…..    مثال         تن  تن   تن 

  الوتد نقرتان متحركتان يتلوهما سكون          I 0 0      ويكرر…    مثال         تنن تنن تنن. 

 الفاصلا ثالث نقرات متحركا يتلوها سكون    I 0 0 0   ويكرر    تننن تننن ... مثال        تننن 

 

 

 



 

 

ابتدأ التنظير للموسيقى العربيثة مثن قبثل يثونس الكاتثب فثي أواخثر القثرن األول الهجثري اعقبثا الكنثدي ثثم 

الفارابي في القرن الثال, الهجري وأخوان الصفا ثم األرموي الذي هيمنت عراةا ومدرستا حتى القرن العاشر 

وقد تناول معظمهم بح, األيقثا  فثي الموسثيقى العربيثة  حيث,  (41P.370)الهجري/ السادس عشر الميالدي

 يمكن مالحظة أن تصنيفهم لأليقاعات متقار  ألى درجة كبيرة.

وقد أستقر البح, علثى تنثاول األيقثا  كمثا هثو عنثد الفثارابي "فثي كتابثا الموسثيقي الكبيثر" كمثثال للعصثر 

ن هذا الكتا  يعد من أفلل ما كتب فثي الموسثيقى األول للموسيقى العربية  وذلك بسبب أتفاب اآلراء على كو

   بثثثل أن فثثثارمر يعثثثده أعظثثثم اآلثثثثار التثثثي كتبثثثت فثثثي علثثثم الموسثثثيقى حتثثثى العصثثثر (51P.294)العربيثثثة 

. يلاف ألى ذلك كون الفارابي هو أول من تعرف على السلم الموسثيقي العربثي الثذي كثان (50P.60)الحالي

 ا سيتم تناول األيقا  عند األرموي كمثال للموسيقى العربية المتأخرة.. بينم(51P.184)مستخدما في الجاهلية 

 

 األيقاع في الموسيقى العربية حسب التارابي:  

يشير الفارابي في مؤلفا االموسيقي الكبير   ان النغمات لكي تسثمع مؤتلفثة يجثب أن تكثون أزمنتهثا محثددة     

نتقثال الثذي هثو بهثذه الصثفة يسثمى األيقثا   فثأن األيقثا  هثو المقادير وتكون مع ذلك نسبها نسبا محدودة  واال

 .(31P.436)النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب 

يشير كذلك  أن أزمنة األيقا  أذا قدرت فينبغي أن يكون المقدار لها زمانا هثو      

كل زمثان بثين  أقل األزمنة الحادثة في ما بين بدايات النغم  وهذا الزمان األقل هو

و الذا . (31P.438)نغمتين لم يمكن أن يقع بينهما نغمة أخرى ينقسثم الزمثان بهثا 

الزماا سنقوم بتمثيله فالي البحالث علالى أناله مسالافة تعالاد  عالرض وحالدة القيالاس 

 األساسية والتي تعاد  عرض العنئر المعماري.

بينمثثثا يحثثثدد أيثثثول زمثثثان فثثثي األيقثثثا  بثثثين     

ن النطثثثق بثمانيثثثة نقثثثرتين بأنثثثا قريثثثب مثثثن زمثثثا

أسبا  خفيفثة  متثى نطثق بهثا علثى أتصثال دون 

ان يجعل خاللها فواصل ثم وقفثة بعثدها  زمانهثا 

كلثثثثثعف ذلثثثثثك الزمثثثثثان الثثثثثذي بثثثثثين سثثثثثببين 

و الالالالذا الزمالالالالاا سالالالالنقوم   (31P.439)خفيفثثثثين

بتمثيله في البحث على أنه مسافة تعاد  عشالرة 

 وحدات قياس.

 

 

  تمثيل كرافيكي للزمان بين النقرات المتتابعة ولزمان المبدأ 1-34الشكل ا

 -الباح,  -في األيقاعات العربية عند الفاترابي

ل الكرافيكي لأليقاعات العربية كما وردت عند الكندي وأخوان الصفا في المالحق  مجهزة وفق نفس * تم أضافة جداول تعبر عن التمثي

 -الباح, -األسس المعتمدة في البح,  يمكن أستخدامها للمقارنة



 

 

زمثثان بثثين النغمثثات علثثى انهثثا المحثثدد األساسثثي ألنثثوا  األيقاعثثات وتنثثاول الفثثارابي بالتفصثثيل موضثثو  األ   

 :(31P.444)العربية 

وسالالنقوم بترجمالالة أنمالالاا األيقاعالالات مباشالالرة الالالى مسالالافات, اسالالتنادا علالالى وحالالدة القيالالاس ونمالالاا المبالالدأ  -    

عنئالر المحدد في الرسالم السالاب  حيالث يتتالرض البحالث اا الوحالدة األساسالية, المعادلالة بئالريا تتشالكا مالن ال

 :آلتيكا -وفسحة تعقبه بنتو عرض العنئر, والتي تشكا وحدة القياس الساب  اار ا

 

 لق ا ال لكف  لايا  ن  ة بلا الن  خلاالخفيف المطلق, 

 

 لق ا لكف  لايا  ن  ة بلا الن  خلا ايقاع الخفيف األول,

 

 لق ا لكف  لايا  ن  خلا بلا الن  خلا ايقاع الثقيل الثاني,

 

 لق ا لكف  لايا  ثالث ن  ال بلا الن  خلا الثقيل األول, ايقاع خفيف

 
 لق ا لكف  لايا  ا ب ة ن  ال بلا الن  خلا. ايقاع الثقيل األول,

 اهذا ها اكب  لق ا ل خا م ف  حخا ال ا .              

 لق ا لكف  لايا  اق ة ن  ال بلا الن  خلا. زمان المبدأ,

 ة  بلا ال ا  اال ا  الذا للله.ال خا م ف  الف ال              

 
 
 

واألزمنة التي تقع بين النقرات منها ما هي متساوية  ومنها ما هي متفاضلة. ومتى ما كانت متسثاوية  فأمثا     

  وأسثتنادا علثى ذلثك قسثم  (31P.449)ان تكثون أقثل األزمنثة وأمثا أن تكثون ازمنثة هثي أمثثال ألقثل األزمنثة

 :تيكاآلالفارابي انوا  األيقاعات  

 أوال: األيقاعات الموصلة بزمانات متساوية

ويعرفا على انا  كل ما توالت نقراتا نقرة نقرة  وكانت  الهزج,  

األزمنثثثثثثة التثثثثثثثي بينهثثثثثثثا متسثثثثثثثاوية  ويقسثثثثثثثما الثثثثثثثى األدوار 

 : (31P.450-453)التالية

نقرة نقرة داةما من غير أن يمكن بين اثنثين منهثا  سريل الهزج,

 نقرة 

توالى نقرة نقرة داةما ويمكن بين كل اثنين منها ي التيف الهزج,

  نقرة واحدة فقط

  تمثيل كرافيكي لألزمان بين النقرات 1-31الشكل ا

 -الباح,  -في األيقاعات العربية عند الفارابي

يل كرافيكي أليقا  سريع الهز  وأيقا  خفيف   تمث1-32الشكل ا

 -الباح,  -الهز  



 

 

يتوالى نقرة نقرة داةما ويمكثن التيف ثقيا الهزج, 

 بين كل اثنين منها نقرتان 

 

يتثوالى نقثرة نقثرة داةمثا ويمكثن بثين  ثقيا الهالزج,

 كل اثنين منها ثالث نقرات

 
 

 ثانيا: األيقاعات المتتاضلة الموصلة

رات المتوالية فيهثا ازمنثة متفاضثلة. وهثي األيقاعثات الموصثلة مثن ادوار متفاضثلة األزمنثة  تكون بين النق

وليس لها فواصل يتميز بهثا كثل دور عثن اآلخثر  وتوصثيلها هثو ان تشثترك النقثرة األخيثرة مثن الثدور األول 

دور واحثثد هثثي بعينهثثا أولثثى نقثثرات الثثدور الثثثاني  وهكثثذا فثثي أدوار متتاليثثة  فيحصثثل مثثن جميعهثثا لتكثثون 

(31P.454). 

 ثالثا, األيقاعات المتتاضلة المتئلة

 (31P.454)وفيها ما يتوالى نقرتين نقرتين بين كل زوجين منها زمان أيول 

 أجناس األيقاع المتئا -

فثثي كثثل واحثثد مثثن األيقاعثثات المفصثثلة فثثأن الزمثثان األيثثول الثثذي بثثين كثثل عثثددين فيهثثا متثثواليين يسثثمى     

 .(31P.456-461)أبدا يجب أن تكون أيول من كل زمان يحيط با األعداد المتوالية   "الفاصلة"  والفاصلة

  المتئا األو  -3

وهثثو تتثثابع نقثثرتين نقثثرتين  ومنثثا األنثثوا   

 التالية:

 , أزمنتا بثين نقثرتين  سريل المتئا األو

منهثثا أزمنثثة ال تنقسثثم  حيثث, تتثثوالى نقثثرتين 

همثثا نقثثرة  وبثثين أزمثثان ننقثثرتين ال يمكثثن بي

تا أيثثول مثثن كثثل واحثثد مثثن الزمثثانين فاصثثل

 الذين يكتنفانا.

 , مثثا يتثوالى نقثثرتين  التيالف المتئالا األو

نقرتين  يمكن بثين كثل اثنثين منهثا نقثرة  ولثا 

أدوار  تختلثف بثأختالف ا ب ة  في هذا الجنس

 زمان الفاصلة في كل دور.

  تمثيل كرافيكي أليقا  خفيف ثقيل 1-35الشكل ا

 -الباح,  -الهز  وأيقا  ثقيل الهز  

  تمثيل 1-36الشكل ا

كرافيكي أليقا  سريع 

 المفصل األول

 -الباح, - 
  تمثيل كرافيكي أليقا  1-34الشكل ا

 -الباح,  -خفيف المفصل األول 



 

 

  ما التيف ثقيا المتئا األو  

يمكثثن بثثين كثثل نقثثرتين نقثثرتين 

 منها نقرتان.

 مثا يمكثن  قيا المتئا األو ,ث

بثثثين كثثثل نقثثثرتين منهثثثا ثثثثالث 

 نقرات.

 

يؤشر الفارابي ان المستعمل من هذه األجنثاس هثو خفيثف وخفيثف ثقيثل المفصثل  حيث, يسثميا اهثل زمثانهم 

 بخفيف الرمل.

 

   وينقسم الى:المتئا الثاني -4

يثا زمانثاه فثي كثل دور مثن كثل   وهو أجناس مثن األيقثا  المفصثل الثثاني الثذي يتسثاوى فالمتساوي الثمثي-ا

 جنس  ويقسم الى اربعة اقسام  التي قسم اليها المفصل األول.

 

 خفيف المتساوي الثالثي,                       -2سريع المتساوي الثالثي,                             -1

 

 

 

 

 خفيف ثقيل المتساوي الثالثي, -3 

                         

 

 

 ثقيل المتساوي الثالثي-4                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

  تمثيل كرافيكي أليقا  1-34الشكل ا

 -الباح,  -خفيف ثقيل المفصل األول 

  تمثيل كرافيكي أليقا  1-35الشكل ا

 -الباح,  -ثقيل المفصل األول 

  تمثيل كرافيكي أليقاعات 1-40الشكل ا

 -الباح,  -المتساوي الثالثي 



 

 

  وهثثو الثثذي يختلثثف الزمثثان بثثين المتتاضالالا الثمثالالي- 

 نقراتا  ويقسم الى:

 ,ايقثثثا  وهثثثو نفسثثثا  حثيالالالث المتتاضالالالا الثمثالالالي

الماخوري أو خفيف الثقيل الثاني  اصغر زمانيا مقثدما 

على األعظم  منا ما يتوالى ثالث نقثرات ثثالث نقثرات 

ولثثيس بثثين األولثثى والثانيثثة مسثثا  لنقثثرة وبثثين الثانيثثة 

 والثالثة مسا  لنقرة واحدة.

 ,بثثين األولثثى والثانيثثة  التيالالف المتتاضالالا الثمثالالي

مسا  لنقرتين  ولا من مسا  لنقرة وبين الثانية والثالثة 

 جنسا ثالثة أدوار

 ,بثثثين األولثثثى  التيالالالف ثقيالالالا المتتاضالالالا الثمثالالالي

والثانيثثة مسثثا  لنقثثرتين  وبثثين الثانيثثة والثالثثثة مسثثا  

لثالث نقرات  ويسميا العر " الثقيثل الثثاني" ولثا مثن 

 .جنسا ثالث أدوار

قثثل مثثا يسثثتعمل الثقيثثل الثثثاني كمثثا هثثو وأنمثثا يغيثثر       

غييرات فيزول بذلك عن أصل مبناه  ومثن انحاء من الت

تغييراتثثا أن يجعلثثوه مقسثثوما الثثثى دوريثثن كثثل منهمثثثا 

  والمتوسطون من العر  يسمون ايقا  4من 4بميزان 

الثقيل الثاني " المخمس الكبير" ويسثمون نصثف دوره 

 (31P.471)" المخمس األوسط" 

 المتتاضالالالا الالالالذي يقالالالدم بعالالالده الطويالالالا علالالالى القئالالالير - 

وهثو ضثر  مثن أصثول  " الرمالا"لعر  يسمى عند ا

األيقاعثثات العربيثثة الثثذي يقثثدم فيثثا األعظثثم مثثن زمانيثثا 

  (31P.472).على األصغر

وقثد يسثتعمل علثثى مثا هثو عليثثا فثي األصثل أو يغيثثر      

 .بأدرا  نقرات في فاصلتا

 

فهثو مثن جثنس حثيث, المتفاضثل  حثيالث الرمالاأما أيقثا  

 .4من  6الثالثي الثاني  
  تمثيل كرافيكي أليقاعات 1-43الشكل ا

 -الباح,  -ثالثي المتفاضل ال



 

 

 يؤخذ بتخفيف نقثرات األصثل  األو , التيف الثقيا

المسثثمى ايقثثثا  " الثقيثثل األول" وهثثثو مثثن جثثثنس 

خفيف المتساوي الثالثي  وأيقاعا نقرتان خفيفتثان 

متسثثثثثثاويتان ثثثثثثثم واحثثثثثثدة ثقيلثثثثثثة فاصثثثثثثلة دورة  

(31P.473).  وقد يحصل عليثا تغييثرات فيصثبح

دورا من حثي, المتساوي الثالثي  ثم يردف بنقرة 

 4فيفتين فيرتد ميثزان دوره الثى ثقيلة أو نقرتين خ

  1-44االشكل 4من 

  أصثل فثي األيقاعثات العربيثة  يؤخثذ الثقيا األو  

  2مثثثثن  4مثثثثن جثثثثنس ثقيثثثثل المتسثثثثاوي الثالثثثثثي 

وضثثثر  أيقاعثثثا نقرتثثثان ثقيلتثثثان متسثثثاويتان ثثثثم 

كمثثا  واحثثدة ثقيلثثة فاصثثلة دورة  ودور األصثثل فيثثا

وقثثد يسثثتعمل هثثذا األيقثثا     1-41-فثثي الشثثكل اأ

ر متغيثثر  كمثثا هثثو عليثثا مبنثثاه فثثي األصثثل  او غيثث

يلحقثثثثا تغييثثثثرات بتلثثثثاعف نقراتثثثثا الثثثثثالث  او 

بتلثثاعف الثانيثثة وأن يشثثغل زمثثان فاصثثلتا بنقثثرة 

خفيفثثثثثثثثة او بنقثثثثثثثثرة تامثثثثثثثثة كمثثثثثثثثا لثثثثثثثثو أخثثثثثثثثذ 

  .1-41-الشكل ا   (31P.474)بالنقرات

 4المتوسطون من العر  كثانوا يسثتعملونا هكثذا      

  .1-41-الشكل ا   2من 

 المتئا الثالث, -1

أما أن تكون األزمان الثالثثة  المتتاضا الرباعيفي   

كلها متفاضلة  وهذه فلثيس يسثتعمل شثيء منهثا  وأمثا 

أن يكون أثنان منهثا متسثاويين  والواحثد منهثا أصثغر 

 :(31P.474-475) أو أعظم  وهذا ينقسم صنفين

 أن يكثثون الئالالنف األو  مالالن المتتاضالالا الربالالاعي  

الشكل  ا أعظم من الواحد المفردالمتساويان كالهم

  .1-42ا

 خفيف المتفاضل الرباعي بتقديم الواحد المفرد -

  تمثيل كرافيكي أليقاعات 1-44الشكل ا

 -الباح,  -خفيف الثقيل األول 

 -الباح,  -  تمثيل كرافيكي أليقاعات الثقيل األول 1-41الشكل ا

  تمثيل كرافيكي أليقاعات الصنف األول من المتفاضل 1-42الشكل ا

 -الباح,  -الرباعي



 

 

 خفيف المتفاضل الرباعي بتوسيط الواحد المفرد -

 خفيف المتفاضل الرباعي بتأخير الواحد المفرد -

 

 أن الئنف الثاني من المتتاضا الرباعي  

   ينيكون الواحد المفرد اكبر من الزمانين المتساوي

  .1-45الشكل ا

 خفيف المتفاضل الرباعي بتقديم الواحد المفرد -

 خفيف المتفاضل الرباعي بتوسيط الواحد المفرد -

 خفيف المتفاضل الرباعي بتأخير الواحد المفرد -

 

 ,أيقاع الثقيا الثاني 

ويمكن أن يسمع من جنس المتفاضل الرباعي 

 األول بتوسيط الواحد المفرد األصغر فيا وذلك

متى ما كان الدخول في األيقا  من ذلك الزمان 

 األصغر  أي من النقرة الثانية من هذا الجنس  

  .1-46الشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الباح,  -  الثقيل الثاني   تمثيل كرافيكي أليقا1-46الشكل ا

  تمثيل كرافيكي أليقاعات الصنف الثاني من 1-45الشكل ا

 -الباح,  -المتفاضل الرباعي 



 

 

األيقاعثثات الثثى اربعثثة مجثثاميع رةيسثثية مسثثتندا علثثى عثثاملين يتعلقثثان  قسثثم الفثثارابيمثثن مثثا سثثبق يتبثثين أن 

يقثاعيا وسثنرمز لثا ت للتوضثيح   واآلخثر يتعلثق بالزمن  احدهما هو الزمثان بثين النقثرات ضثمن الثدور األ

 :تيبزمن الفاصلة التي تفصل الدور عن الدور الذي يليا اوسنرمز لا #    فيكون لدينا التقسيم اآل

وهثثثي مجموعثثثة األيقاعثثثات التثثثي ال تحتثثثوي علثثثى الثثثزمن #   ويمكثثثن تقسثثثيمها الثثثى  الميموعالالالة األولالالالى,

 مجموعتين:

ها الثزمن ت متسثاوي  والثزمن # يسثاوي الثزمن ت أو هثو بثاألحرى غيثر األيقاعات الموصلة  وفي أوال:

 كما في ايقاعات الهز  موجود.

والزمن  3األيقاعات المتفاضلة الموصلة  وفيها نوعين من الزمن ت يمكن أن نرمز لهما بالزمن ت ثانيا:

 4ت

ي علثى الثزمن #   حيث, مجموعة األيقاعات المفصلة  وهي تلك األيقاعثات التثي تحتثو الميموعة الثانية,

 يكون داةما اكبر من الزمن ت وهذه بدورها تنقسم الى مجموعتين:

 األيقاعات المتساوية  وتتميز بوجود نو  واحد من الزمن ت أوال:

والثزمن  3األيقاعات المتفاضلة  وتتميز بوجود نوعين من الزمن ت يمكن أن نرمز لهما بالزمن ت ثانيا:

   وتنقسم الى مجموعتين 4ت

 المتفاضل الثالثي  وفيا ثالث نقرات في الدور الواحد -3

 المتفاضل الرباعي  وفيا اربعة نقرات في الدور الواحد -4

ثم قام بتقسيم كل واحدة من هذه المجاميع الى مجاميع ثانوية استنادا علثى يثول الثزمن ت الثذي قسثما      

 الى اربعة انوا  كالتالي:

 زمن ممكن بين النقرات المتتابعة الحثي,  حي, يول الزمن ت يساوي اقل -

 السريع  حي, يول الزمن ت ال يمكن أن تقع فيا نقرة أضافية -

 الخفيف  حي, يول الزمن ت يمكن أن تقع فيا نقرة أضافية -

 خفيف الثقيل  حي, يول الزمن ت يمكن أن تقع فيا نقرتان أضافيتان -

 يةالثقيل  حي, يول الزمن ت يمكن أن تقع فيا ثالثة نقرات أضاف -

 الثقيل األول  حي, يول الزمن ت يمكن أن تقع فيا اربعة نقرات أضافية -

 

 

 والجدول الألحق يوضح هذه المجاميع مع بعظها.

 

 



 

 

          ---ال  أ ل قفالة ---                     --ال  أ ل قاالة -- 

 ل  أ ل قفالة قخ  الة ثالثلة (                )  ل  أ ل قفالة ثن ئلة                                                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----األل  أ ل القخف ملة  -----                       

 )  ل  أ ل قفالة قخف ملة ثالثلة                                       ل  أ ل قفالة قخف ملة  ب ألة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  تمثيل كرافيكي لجميع األيقاعات الموسيقية 1-44الشكل ا

 -الباح,  -العربية  كما هي عند الفارابي 



 

 

 وسيقى العربية عند األرمويايقاعات الم

وتبثثرز أهميثثة تنثثاول أيقاعثثات الموسثثيقى العربيثثة كمثثا هثثي عنثثد األرمثثوي فثثي البحثث, فثثي كونثثا عاصثثر  

التغييرات التي حدثت على تلك األيقاعات  بعد مرور ثالثة قرون من تصنيفها عند الفارابي. أضثافة لثذلك فقثد 

نت معروفا في زمانا  مع أضافة النقرات المستعملة في حشو تميز األرموي بتدوينا األيقاعات العربية كما كا

كل دور  وتمييثزه لهثا عثن النقثرات التثي تشثكل أصثل الثدور  أضثف ألثى ذلثك أن األرمثوي قثام أيلثا بتحديثد 

السثثثكونات التثثثي ال يمكثثثن أن تقثثثع فيهثثثا نقثثثرات دون أن تخثثثل بأصثثثل الثثثدور والتثثثي أيلثثثق عليهثثثا السثثثكونات 

فقد أستقر البح, على تناول األيقا  عند األرموي كمثثال أليقثا  الموسثيقى العربيثة  . لذلك (39P.144)الثابتة

في الفترة العباسية الثانية والفترات الالحقة ألى سقوي غرناية. حيث, سثيتم تمثيثل األيقاعثات عنثده وفثق نفثس 

ي الثذي يتلثمن نتثاةج القواعد التي أتبعت في تمثيلهثا عنثد الفثارابي  ولألختصثار سثيتم األكتفثاء بالجثدول اآلتث

 تمثيل األيقاعات عند األرموي كرافيكيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمثيل كرافيكي لأليقاعات الموسيقية 1-44الشكل ا

 -الباح,  -ة  كما هي عند األرموي العربي



 

 

 التطور الحاصا في الشعر والموسيقى العربية )تعديا المقياسح 3-4-3

يعثثد العصثثر الجثثاهلي هثثو الفتثثرة التثثي تشثثكلت فيهثثا االسثثس االيقاعيثثة للبنثثاء الشثثعري العربثثي وبالتثثالي      

ما شثكلت فتثرة الخالفثة االمويثة بدايثة عصثر الدراسثة والتنظيثر والتصثنيف  حيث, فتثرة للموسيقى العربية. بين

العربية. وامتد هذا الحال الى فترة الخالفة العباسية  قبل ان تطرأ تغييرات  يةاالعتزاز بالشخصية والقيم التراث

واء االسثالم دورا في موازين القثوى داخثل دولثة االسثالم بعثد ان اصثبح لألمثم االخثرى التثي انلثوت تحثت لث

متزايدا ابتدأ بشكل واضح ببداية تطلع الشعو  االيرانية الثى تمثيثل اكبثر للغتهثا وتراثهثا الحلثاري  ومثن ثثم 

الشعو  التركية والمماليك والمغول  الى ان اصبحت السيطرة تامة لتلك االقوام وانكفأت السمات العربية شيتا 

ة  والحالة الخاصة الستمرارية الخالفة االموية في االندلس  قبثل ان فشيتا  باستثناء منايق في الجزيرة العربي

 .(41P.375) 3254تتالشى هي االخرى بسقوي عخر معاقلها في غرناية عام 

وقد مرت فترة يويلة قبل ان يعود االهتمام باحياء تلك الهوية من جديد في عهد الصحوة العربية في مصر     

السابق  حي, نرى في هثذه الفتثرة جهثود ومحثاوالت ألحيثاء التقاليثد الشثعرية  ولبنان والعراب في مطلع القرن

والموسيقية  فبرز فيها كبار شعراء الشعر الكالسيكي المعاصر مثل الرصافي والجواهري في العثراب واحمثد 

شوقي وحافث ابراهيم في مصر  ونفس الشيء يمكن قولا حول موضو  الموسيقى العربية متمثلثة بمحثاوالت 

على يد كتا  مثل أحمد أمين الديك ومحمثد كامثل الخلعثي مثن مصثر ووديثع صثبرة حياء المقامات الموسيقية ا

 . (50P.12)من سورية وغيرهم في العراب والمغر 

 خمسثيناتوقد تبع هثذه الفتثرة وتثداخل معهثا بدايثة دعثوات التحثدي, فثي الشثعر والموسثيقى العربيثة  فثي       

لخرو  عن االير الجامدة التي لم تتغير منثذ العهثد الجثاهلي  وذلثك باالسثتفادة مثن   ومحاوالت االقرن السابق

االيال  على تجار  الشعو  االخرى  واالوربية منهثا علثى وجثا التحديثد  حيث, نثرى تهثور بثواكير شثعر 

الخرى مثل التفعيلة العمودي على يد السيا  والمالةكة والبياتي في العراب تبعهم شعراء من االقطار العربية ا

 درويش وادونيس ونزار قباني.

ان شعر التفعيلة في الواقع لا كل ميزات البنية االيقاعيثة للشثعر العربثي الكالسثيكي باسثتثناء عثدم التزامثا      

نفس ما قيل حول  و بعدد التفعيالت في البيت الشعري وبالتالي بشكل البيت الشعري الكالسيكي ذي الشطرين.

 ايجاده بشكل معاصر في التطور الموسيقي في مصر والعراب على وجا الخصوص.يمكن  العربي الشعر

ثثثم تبثثع تلثثك الفتثثرة وتثثداخل معهثثا مثثا يمكثثن ان يطلثثق عليثثا فثثي الشثثعر والموسثثيقى  تيثثار رفثثض الماضثثي       

ومحاولة استنباي قواعد جديدة تالةم العصر  فظهرت بواكير قصثيدة النثثر  وهثي شثكل شثعري متثأثر بثبعض 

  الشثثعر الغربثثي المعاصثثر  وال يسثثتند علثثى نظثثام التفعيلثثة والبحثثور الشثثعرية وبالتثثالي البنيثثة االيقاعيثثة انثثوا

بالمفهوم الكالسيكي لاليقا  الشعري  ونفس الشيء يمكن قولا في الموسثيقى حيث, اصثبحت قواعثد الموسثيقى 

ار متحفي اكثر مثن كونثا مشثارك الغربية هي الساةدة وانكفأت الموسيقى العربية الى دور محدود تلعبة في اي

 في سياب الحياة.



 

 

 التطور الحاصا في الونا لقئيدة الشعر الحديث 1-3-4-3

يمكن بصورة عامة تلخيص ابرز جوانب التغيير في أيقا  قصيدة الشعر الحر عثن أيقثا  القصثيدة العربيثة 

 كما عرفها الخليل كاآلتي:

و الشطرين وعدد التفعيالت فيا وبالتالي دور العرو  تم التخلي عن شكل البيت الشعري الكالسيكي ذ -3

واللر  وكذلك موقع القافية في نهاية كثل بيثت. وأصثبح التركيثز اكثثر علثى األبعثاد األيقاعيثة األخثرى 

 المتمثلة باألنسجام الموسيقي للقصيدة ككل.

كثثون مثثن النثثوى ركثزت قصثثيدة الشثثعر الحثر علثثى اسثثتخدام البحثثر الكامثل لأليقثثا  الشثثعري العربثي الم -4

الثناةية والثالثية. وقل التركيز على البحر الطويل بنواه المفثردة والمزدوجثة  الثذي كثان هثو المهثيمن فثي 

 . (35P.97)الشعر الكالسيكي

الشعر القديم يقوم على البيت الشعري  من حي, كونا وحثدة مسثتقلة قاةمثة بثذاتها  حيث, ال يهثم أرتبثاي  -1

نما في الشعر الحدي, يوجثد هنالثك وحثدة القصثيدة ال البيثت الشثعري  حيث, بي…البيت بالقصيدة أو عدما

 (60P.101-102)أن القصيدة حالة فنية تؤخذ كال  وأنها أن تجزأت ضا  أثرها

امكانيثثة تثثداخل مكونثثات أيقاعيثثة يمتنثثع ورودهثثا فثثي مقثثاييس العثثرو  للشثثعر الكالسثثيكي  فثثي تثثداخل  -2

  القصيدة وأستمرار تناو  الشثراةح عبثر حركثات القصثيدة  كثذلك شراةح أيقاعية مختلفة ضمن بنية أيقا

امكانية أنتقال األيقا  من حركثة الثى نقيلثها  بحيث, يثتم األنتقثال مثن بحثر الثى عخثر بشثكل مسثتمر دون 

 :(59P.52-55)الوصول الى قرار  كما هو الحال في قصيدة أدونيس

 أصل  الغصن  بالشطوط 

 ف لا    ف ألا    ف الا

I0 I00   I00 I0   I000 

 وأذا   ضاعت   المرافيء   وأسودت    الخطوط 

 ف ا      قف أللا     ف أالخا    ف لا   ف ألا  

0I00   I00 I0   I000   I00 I0 I0   I0 I00 I0 

 البس   الدهشة   األسيره 

 ف ألا    ف ألا    ف أالخا 

I00 I0 I00 I0 I0 I00 I0    

 في جناح الفراشة 

 ف أال خا  ف ألا  

I0 I00  I0 I00 I0   

 خلف حصن السنابل  والضوء في موطن   الهشاشة

 ف ألا    ف ألا     ف لا    ف ألا   ف ألا    ف الا

I00 I0  I00 I0   I00 I0   I000 I00 I0   I0 I00 
  تمثيل كرافيكي للوزن في قصيدة 1-45الشكل ا

 -الباح,  -ألدونيس من الشعر العربي الحر 



 

 

 التطور الحاصا أيقاعات الموسيقى العربية 1-3-4-3

ية فثثي العصثثر الحثثدي, بالأليقاعثثات فثثي الموسثثيقى األيرانيثثة تثثأثرت ايقاعثثات الموسثثيقى العربيثثة الكالسثثيك

والتركية على وجا الخصوص  ونثتج عثن تفاعلهثا مثع تلثك التثأثيرات األشثكال الحديثثة مثن المقامثات العربيثة 

 والتي ما تزال محتفظة بجانب كبير من جذورها ويبيعتها العربية.

المقام العراقثي كمثا هثي عنثد بثاهر الرجثب فثي كتثا  وسيتم في هذه المرحلة تناول األيقاعات الرةيسية في 

  لمحاولة دراسة عالقتها مع األيقثا  فثي العمثارة العربيثة (68P.15-17)المقام "أصول غناء المقام البغدادي"

 المتأثرة بالتراث. والشكل التالي بعبر عن نتيجة التمثيل الكرافيكي لتلك األيقاعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمثيل كرافيكي أليقاعات المقام العراقي 1-10الشكل ا

 -الباح,  -المعاصر



 

 

 اف الئوصية األيقاع )تطبي  المقياسحاستكش 5-3

 أسو أنتخاب العينات 1-5-3

 هنالك ثالثة مجاميع من النماذ  التي سيتناولها البح, بالقياس للتحقق من فرضياتا  وهي كاألتي:

 

 العينات المنتخبة من العمارة الغربيةأوال: 

تطور العمارة العربيثة األسثالمية توزيع العينات على الفترات المعمارية التي سبقت وواكبت  حاول البح,

لتثاريخ العمثارة  وذلثك بأنتخثا  أبثرز النمثاذ  لفتثرات  Fletcher'sأستنادا على ما هو موجثود فثي موسثوعة 

 العمارة الرومانية والبيزنطية والغويية والفترة المتأخرة للعصور الوسطى وفترة عصر النهلة.

 

 األسممية ربيةعالعينات المنتخبة من العمارة الثانيا: 

نظثرا حاولت الدراسثة تبريثر تبنثي مثوديالت مشثتقة مثن الشثعرالعربي والموسثيقى العربيثة  كمثا اسثلفنا. و     

كون الشعر فعالية مرتبطة باللغة بشكل ال فكاك منا  من حي, كثون اي شثعر لثا تركيثب ايقثاعي خثاص نثاتج ل

يمكثن ان نصثفها بانهثا لغثة اسثالمية  بمعنثى اللغة التثي هثو نتاجهثا  ونظثرا لعثدم وجثود لغثة واحثدة  ةمن يبيع

االستعمال  عندها يكون قياس كافة منتجات العمارة االسالمية على الموديل االيقاعي الذي تتبناه الدراسثة  فثي 

جانبا المشتق من البنى االيقاعية في الشعر العربي  يتلمن تناقلثا واضثحا  اال اذا كثان المطلثو  هثو قيثاس 

يثثة النابعثثة مثثن الذاةقثثة االيقاعيثثة العربيثثة  علثثى البنثثى االيقاعيثثة لنتاجثثات العمثثارة االسثثالمية اثثثر البنيثثة االيقاع

للشعو  االسالمية المختلفة  وذلك ربما يمكن اسناده على الثدور المحثوري للغثة العربيثة فثي الفكثر االسثالمي 

 لبح, الذي نحن بصدده.بصفتها لغة القرعن والتشريع االسالمي  وهو الموضو  الذي ال يقع ضمن مركز ا

من جانب عخر ال يوجد شيء يمكن وصفا بانا موسيقى اسالمية  حي, لم يكن االسالم معنيا بتبني موسيقى     

معينثثة  كمثثا هثثو الحثثال فثثي تطثثور الموسثثيقى الكنسثثية فثثي الديانثثة المسثثيحية مثثثال. ومثثا يمكثثن ايجثثاده هثثو تقاليثثد 

االسثالم  حيث, نسثتطيع تأشثير موسثيقى ايرانيثة وتركيثة موسيقية خاصثة بالشثعو  التثي انلثوت تحثت لثواء 

 وهندية  باالضافة يبعا للموسيقى العربية بايقاعاتها الخاصة والمميزة.

من هنا يتبثين ان المثوديالت التثي قثرر البحث, تبنيهثا مثن مصثادر االيقثا  فثي الشثعر العربثي والموسثيقى      

اهرة االيقاعيثة فثي مجمثل العمثارة االسثالمية  وانمثا فقثط ظثال العربية لن تمتلك االساس المنطقي لتبنيها لقياس

جذور تلك العمارة المتمثلة بفترة صدر االسالم والخالفة االموية والخالفة العباسية  والتي قصثدها البحث, فثي 

ذ حقيقة كون فترة الخالفة العباسية تميزت ببدايثة نفثو من غمبالر  العمارة العربية االسمميةاستخدام مصطلح 

الشعو  االيرانية المسلمة في دولة االسالم  ومن ثم ما كان لظهور بواكير النفوذ التركي في عاصمة الخالفثة 

في بغداد ومن ثثم فثي سثامراء  اال ان المعثروف ان الهيمنثة بقثت وان بصثورة اقثل مثن السثابق  للغثة والتقاليثد 

ة تامثة للشثعو  التركيثة المسثلمة ثثم المماليثك العربية معظم هذه الفترة قبل ان تتحول بشكل تدريجي الى هيمنث



 

 

والشعو  المغولية المختلفة كما هو معروف  مع استثناء الحالة الخاصة والمميزة الستمرارية الخالفة االموية 

 في االندلس.

من هنا فأن النماذ  المنتخبة للدراسة تم تحديدها ضمن المنايق العربية في عواصم الخالفة األسالمية فثي 

هجريثثة  بأسثثتثناء حالثثة قصثثر 656اب وضثثمن الفتثثرات الزمنيثثة التثثي سثثبقت دخثثول هوالكثثو الثثى بغثثداد العثثر

الحمراء في األندلس  حي, أن األندلس سلمت من تلك التأثيرات بسبب بعدها الجغرافي  باألضافة ألى ذلك فقد 

فتثرة متثأخرة  كمثا سثبق  أشارت الدراسات ألى أستمرارية هيمنة الشثعر والموسثيقى العربيثة فثي األنثدلس الثى

 األشارة اليا.

تحديد عخثر للعينثة المنتخبثة نثتج عثن الحالثة الفيزياويثة للنمثاذ   ودرجثة الوثوقيثة فثي المعلومثات المتثوفرة 

عنها. من جانب عخر هنالك ضرورة أن تمتلك العينة المنتخبة درجة مثن التعقيثد فثي الجانثب المطلثو  قياسثا  

سب تعريفا في البح,  الذي يقع ضمن مستوى التفاصيل المعمارية. هثذا التعقيثد وهو في هذه الحالة األيقا  ح

 يمكن أن يلفي درجة من المصداقية على نتاةج القياس  ويستبعد عوامل المصادفة عن نتاةج القياس.

أسثثتنادا علثثى كثثل مثثا سثثبق فقثثد أسثثتقر البحثث, علثثى أختيثثار النمثثاذ  اآلتيثثة مثثن شثثواخص العمثثارة العربيثثة 

 ية:األسالم

 با  اللفرية في بغداد 

 باحة السبا  في قصر الحمراء في غرناية 

 حصن األخيلر 

 مسجد سامراء الكبير 

 .وسيتم تناول جوانب األهمية لكل من النماذ  المنتخبة على حدة عند تطبيق المقياس

 

 المتأثرة بالتراث ربيةعالعينات المنتخبة من العمارة الثالثا: 

علثثى أختيثثار أعمثثال لمعمثثاريين مثثن الثثذين عثثرف عثثنهم محثثاوالتهم الجثثادة  زفثثي هثثذه المجموعثثة تثثم التركيثث

للتعبير عن تراث العمارة العربية األسالمية. وقد وقع األختيار على رفعة الجادرجي من العراب وحسن فتحي 

من جمهورية مصر العربية  وذلك لوجثود أتفثاب علثى كثون أعمثالهم مثلثت أمثلثة ناجحثة للتعامثل مثع التثراث  

صوصا في جانبي الشكل المعماري والتفاصيل. وسيتم تناول جوانب األهمية لكل منهم على حدة عند تطبيق خ

 .المقياس

 

 

 

 

 



 

 

قياس خصوصية األيقاع في العمارة الغربية من خالل درجة األنسجام مع سمات األيقاع في الشعر والموسيقى  2-5-3

 الغربية

 أوال: العمارة الرومانية

 روما, البانثيوا في-1

 يعد البانثيون من أبرز نماذ  العمارة الرومانية 

 وهو ما يزال قاةما بحالة جيدة الى يومنا الحالي.  

  (.25B.C)البانثيون تم بناةا على معبد أقدم منا يعود الى 

  Hadrianوالذي أتى عليا حريق كبير  فأمر األمبرايور  

 .(.4A.D-120)بأقامة البانثيون على أنقاضا عام 

يتكثثون البثثانثيون اأو الروتانثثدا كمثثا يطلثثق عليثثا 

متثرا  وهثو 21,21أحيانا  من مبنثى داةثري بقطثر 

نفثثس أرتفثثا  المبنثثى. وتوجثثد هنالثثك ثمانيثثة كثثوات 

ضثثثخمة موزعثثثة بالتسثثثاوي علثثثى جثثثدار المبنثثثى  

أحداها تمثثل المثدخل  وثالثثة منهثا نصثف داةريثة  

بينمثثثثثثثا األربعثثثثثثثة المتبقيثثثثثثثة مسثثثثثثثتطيلة تقريبثثثثثثثا 

(30P.286). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفسحات

A,B,C,D=Mod1 

Mod6=E 

 التجميع

A,B,C,D=Iamb 

Forth Paeon=E 

 

  D,Eمقطع لألنساب  -4منظور داخلي  -تحليل األيقا  في البانثيون 3  1-13كل االش

 -على المخطط Eتحليل الفسحات للنسق  -2على المخطط   A,B,Cتحليل لألنساب  -1 

 -الباح,

1 

2 

3 4 



 

 

 

 

 بوابة قسطنطين -2

لترمثثثثز لنصثثثثر قسثثثثطنطين علثثثثى  (.203A.D)تثثثثم بناةهثثثثا عثثثثام 

 ماكسنتوس.

معظم نقوم هثذه البوابثة تثم نقلهثا مثن مبثاني أقثدم تعثود الثى عهثد 

 .(30P.323)األمبرايور تراجان 

 

 

 

 

 العمارة البيزنطيةثانيا: 

3-S.Mary Pammakaristos 

مثثن المبثثاني التثثي مثثا  توجثثد فثثي أسثثطنبول  وهثثي

 تزال بحالة جيدة.

يعثثثثثثثثثثود بناةهثثثثثثثثثثا الثثثثثثثثثثى القثثثثثثثثثثرن الثثثثثثثثثثثامن  

 .(30P.388)الميالدي

 

 

 

 

4-S.Mark, Venice  

يعكس هذا المثال الفن البيزنطي الذي أثر بدرجثة 

كبيرة على عمارة فينيسثيا. أقثيم المبنثى فثوب بازيلكثا 

سثثابقة  فثثي النصثثف الثثثاني مثثن القثثرن الثثثاني عشثثر 

 .(30P.389)ديالميال

 

 

 

 التجميع
 Amphibrachنسق على وزن تفعيلة  ال 

 

 الفسحات
Mode 3 معكوس 

 التجميع
 Aiambتفعيلة  ال نسق على وزن 

 الفسحات
Mode 1 

 الفسحات
Mode 4 معكوس 

 التجميع
 Bacchiusنسق على وزن تفعيلة  ال 

 -الباح,–  تحليل األيقا  في العمارة الغربية 1-14الشكلا

 S.Mary Pammakaristos مبنى -4بوابة قسطنطين  -3

1- S.Mark, Venice 

1 

2 

3 



 

 

 العمارة الغوطيةثالثا: 

 (1250-1163)ااتدرا ية نوتردام في باريو  -1

واحدة من أقدم نماذ  العمارة الغويية الفرنسية. تم أنجازها على مراحل مختلفة  

 .(30P.594)أمتدت منذ منتصف القرن الثاني عشر الى منتصف القرن الثال, عشر 

 

 

 

 

 Peterborough (1117-1193) ااتدرا ية -4

تعد من المباني الغويية األولى في أنكلترا  و ربما يكون صحن هذه 

 .(30P.661)الكنيسة بسقفا الجملوني هو األقدم من نوعا فيها

 

 

 

 

األنساب األيقاعية الرةيسية في العمارة الغويية تكون عادة في األروقة 

ن الفسحات المطلة على الفلاء الداخلي. والتحليل التالي هو لنماذ  م

 Peterboroughالمطلة على صحن كاتدراةية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجميع
 Amphiminoreنسق على وزن تفعيلة  ال 

 الفسحات
Mode  3  معكوس 

 

 التجميع
 Amphibrachنسق على وزن تفعيلة  ال 

 الفسحات
Mode  3 معكوس 

 

 التجميع
A- نسق على وزن تفعيلة  الAmphiminore 
B- نسق على وزن تفعيلة  الIonic a minore 

C- نسق على وزن تفعيلة  الChoriamb 

D- نسق على وزن تفعيلة  الSpondee 

 

 

 لفسحاتا 
A- Mode3 معكوس 

B- ال يوجد ما يقابلا 

C-  Mode4  

D- ال يوجد ما يقابلا 

 

 

 
   1-11الشكل ا

تحليل األيقا  في واجهة   -3

 كاتدراةية نوتردام
تحليل األيقا  في واجهة  -4

 Peterborough كاتدراةية

تحليل األيقا  في التفاصيل  -1

 الداخلية لكاتدراةية

Peterborough–الباحث- 

1 

4 

 

3 

 



 

 

 التترة المتأالرة من القروا الوسطىرابعا: 

S.Maria Novella  وهثثي مثثن (1350-1278)فثثي فلورنسثثا  

  صثحن هثذه الكنيسثة Fra Ristoroو Fra Sistoتصثميم كثل مثن 

مكثثثون مثثثن يثثثابق  حيثثث, التوجثثثد شثثثرفات مطلثثثة علثثثى الصثثثحن 

(30P.748). 

 

 

 

 

 

 عئر النهضةالامسا: 

3- Basilica Vicenza (1549) 

تكتسب شهرتها من العقود المميزة لعصر النهلة التي أضافها بالديو على الهيكل القاةم العاةد الى العصور الوسطى 

 .(30P.863) (1545)حي, كان هذا التصميم هو الفاةز في مسابقة أقيمت عام  (1444)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجميع
 Bacchiusوال   Spondeeتنويع أيقاعي بدخول تفعيلة ال

 Iambicعلى الوزن 

 الفسحات
  Mode 3 تنويع على   

 

 

 التجميع
 Amphiminoreتتابع للتفعيلة 

 الفسحات
 Mod3 معكوس 
 

 

خرة للعصور الوسطى                    من الفترة المتأ S.Maria Novellaتحليل األيقا  لمبنى  -3  / 1-12الشكل ا

 -الباح, -من عصر النهلةBasilica Vicenza تحليل األيقا  ل-4

 

 

1 

4 

 



 

 

 

لتحديد األيقا    Borrominiثالثة محاوالت من قبل  -4

 .(7P.376)لواجهة داخلية لبازيكا من عصر النهلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 A: Mod5للنموذ   الفسحات تحليل

 

 

 :Aللنموذ   التجميع تحليل
-A  وزنIamb مع التفعيلةAmphibrach  

-B  وزنIamb مع التفعيلةDactyl   والتفعيلةPyrrhic 
-C وزن Iamb مع التفعيلةSpondee  والتفعيلةBacchius 

 :Bللنموذ   التجميع تحليل
-A  وزنTrochee مع التفعيلةPyrrhic   والتفعيلةAphibrach 

-B  وزنIamb  مع التفعيلةAphiminore 
-C  وزنIamb مع التفعيلةSpondee  والتفعيلةBacchius 

 B: Mod1للنموذ   الفسحات تحليل

 

 
 :Cللنموذ   عالتجمي تحليل

-A  وزنIamb  مع التفعيلةAphiminore 

-B  وزنIamb مع التفعيلةAmphibrach 
-C  وزنIamb  مع التفعيلةAphiminore 

 C: Mod1للنموذ   الفسحات تحليل

 

 

 -الباح, -  / تحليل األيقا  لواجهات داخلية من عصر النهلة1-15الشكل ا

 

 



 

 

 من خالل درجة األنسجام  األسالمية ربيةفي العمارة العخصوصية األيقاع  2-5-3

 ربيةت األيقاع في الشعر والموسيقى العمع سما

 :تريةظباب ال -1

البا  في سور بغداد الشرقية  وقد بني في عهد المستظهر يقع 

م  وهو احد األبوا  األربعة للسور  3055هجرية/244با  ا 

حي, يقع في الجهة الشرقية وكان يعرف احيانا  " با  

. وهو عبارة عن بر  اسطواني الشكل (67P.377)خراسان" 

ن يحيط با خندب اقيمت فوقا قنطرة مرتفعة تتكون من عقدي

كبيرين فوقهما ممر واسع  يوجد على جانبيا جدران 

خ عمر . ويقع في بغداد قر  مرقد الشي (67P.382)مرتفعة

 .(67P.377)البا  الوسطاني" السهروردي  ويعرف اليوم  "

 تبرز اهمية انتخا  هذه العينة في البح, من جانبين:

  بحالة جيدة. ةزا  قا متال  ااونه -

شبيها بأبواب … للمداخل المنحنيةعتبر نموذجا ت اكونه -

 .(67P.382)المدورة مدينة المنئور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15aP.646االمصدر  -  با  الظفرية1-16الشكلا

 الباح,-   تحليل أيقا  با  الظفرية1-14الشكلا

 تحليا التسحات-1
 

 الهز  االفارابي  خفيف

  خفيف الهز  االفارابي 

 
 االفارابي  -الدور الثاني-خفيف المفصل األول

 الدور األولاالفارابي  -خفيف المتساوي الثالثي

 

 

 سريع الهز  االفارابي 

 
 ي خفيف المفصل األول االفاراب

 تحليا التيميل-2 

  3متدارك ا

  3متدارك ا
 

 رجز منهوك
 

  4متدارك ا

 
  3متدارك ا

 
  3متدارك ا

 



 

 

 :باحة السباع في قئر الحمراء-2
يعود قصر الحمراء الى عهد مملكة نصر التي حكمت غرناية للفترة      

سبانيا بعد انهيار وتعد من اكبر واقوى الممالك العربية في ا (1238-1492)

 .(15P.26) ولة الموحديند

يمثل قصر الحمراء في االندلس اقدم قصر اسالمي ما يزال بحالة جيدة في     

العالم  وهو مالصق لمدينة الزهراء من جزةها الشمالي  ويتكون من وحدتين 

رةيسيتين كل منها تحيط بفناء مستطيل. اوالهما تدعى بباحة البركة "او 

مها من بركة الماء التي تمألها. وتحيط "  وتأخذ اسGrabarالريحان عند 

بهذه الباحة شقق بلمنها قاعة السفراء في بر  يدعى بر  القمري  ومعظم 

 .(15P.27)هذا الجزء يعود بناءه الى فترة حكم يوسف االول

في عهد محمد الخامس من  تم بناةها التيالوحدة الثانية هي باحة السبا      

عشر الميالدي  وتعد من عيون االعمال بني نصر  منتصف القرن الرابع 

يرى فيها لومبير شاهدا على اتقان وجهود واعية  حي,. (43P.32)المعمارية

 .(43P.32)وخبيرة  اال انا يعود فيعيدها الى تأثيرات بيزنطية 

في يراز العمارة العربية في اسبانيا مزيج من االسالم  Earleيرى     

الحاصل حسب رأيا  كان في توجا العمارة  والرومانسك والغويية  واالفتراب

العربية في اسبانيا بصورة متزايدة للتعبير عن الخاصة  بينما تطورت 

العمارات االخرى بأتجاهات اكثر عامية وشعبية. ويقارن قصر الحمراء 

بالطرز االوربية الكالسيكية  ويراه شديد العزلة عن العمارات االخرى واكثر 

 .(2P.84,85)جاورة لدولة االسالم  مثل العمارة البيزنطية تعلقا بالتأثيرات الم

وتعد باحة السبا  في هذا القصر من اكثر شواخص العمارة االسالمية اثارة الهتمام الباحثين في مجال بح,    

 االيقا  في العمارة االسالمية وذلك ناتج عن ثالثة جوانب:

 , الحاضر دون تغيير وبحالة ممتازة. حي, تشكل احدى الوحدتين  كونها ما تزال قاةمة الى يومنا اليانب األو

 .(15P.27)الرةيسيتين التي يتشكل منها قصر الحمراء  الذي يعد اقدم قصر اسالمي ما يزال بحالة جيدة في العالم 

 ,ة المطلة ويتعلق بخصاةص الساحة التصميمية  وبالجانب االكثر اهمية فيها المتعلق بشكل األعمد اليانب الثاني

 على هذه الساحة وتوزيعها المحير  الذي ال يوجد ما يماثلا في األبنية األخرى.

 ,هو في كون هذا العمل المعماري يقع في األندلس  واهمية هذا الجانب جوهرية في خصوصية  اليانب الثالث

الفنون على سماتها العربية   البح, الذي نحن بصدده  وذلك ألن االندلس مثلت كما اسلفنا حالة خاصة حافظت فيها

 .(41P.375)ولم تهيمن فيها السمات الفارسية والتركية 

 (6P.140)باحة البركة -3   1-14الشكل ا

 (2P.181)باحة السبا -4     



 

 

احة نورد فيما يلي تحليل باأليقا  في هذه ال للمقارنة وأللقاء مزيد من اللوء حول اهم الدراسات التي تناولت     

حدة البناء المتلمنة في عن واحد   الذي يرى ان دراسة أي اثر معماري يجب ان تتناول وMarcaisباحة السبا  ل 

 ويصف الباحة بالطريقة التالية:(43P.33) لنظام او أةتالف محكم بين الجزء والكل

 

سرعاال ما يتوضح اال االعمد  تحقق رقصة  نطباع واحد في الباحة عال الخفة والوضوح. ثمللوهلة االولى هنالك ا    

 تأني وحذر لكي يتم فك رموزها., تتطلب تحليل مinteract minuetمنينيووتية معقد  

مال االعمد   تج عال بروزه باالضافة الى التشديد المتحققاال اوضح جزء في التصميم ككل هو جزء المدخل. وذلك نا    

 .ناتج عال تضادها م  فضاء الرواق المظلم خلفهاخفة واشراق االعمد  ال , وبسببالمزدوجة لكتلة المدخل

هااي اكثاار مراوفااة. فأيقاااع االعمااد  هااو لاايس  الواجهااة المقابلااة للباحااة    

ايقاعا واحدا لتجمي  متتاب  مثالي او اليقاع متعاقب. بل هنالك تناسق اكثر 

عمقااا ناااتج عااال التغيياارات المسااتمر .حيث توجااد خطااوات متغياار  بثبااات 

لمجااامي  تاادور معااا, ويولااد تسلساالهم تجمعااات جديااد  بحيااث يفقااد التشااكيل 

الجدياد, وهاذا االيقااع يمكاال ايجااده فاي بعا   االساسي تعريفه في الشكل

اشااكال السااجاد المصاانوع فااي الاابرد االساارمية, حيااث هنالااك تشااكيرت 

 لمستويات متقاطعة ومتراكبة تعمل بنفس الطريقة.

في هذه  يوجدفرفم تعدد العناصر,  اال هذا التعقيد الواعي يمثل فال له اسلوب مراوغ اليظهر منه على السطح اال القليل. 

الواجهة اضافة تتجاوز الحس, لتوزي  عناصر ال يمكال التنبؤ به. حيث اعداد العناصر وتراكبهم الرنظامي يخدم لتعقيد 

 الواجهة ككل, جاعر اياها متحركة عوضا عال اال تكوال ستاتيكية.

تم توضيفها  -ودالعم-فقط بالرفم مال اال وحد  واحد  يهيمال على التصميم الداخلي, الخلل في الفسحاتبحساس يوجد ا  

اآلخر مال مستوى الباالضافة الى  ال يحسه المشاهد أال بابهام. وتغييرها بثبات على مسافات تضيق وتتس  حسب مخطط

 موق  اشعة الشمس مال ساعة ألخرى. كذلك يوجد هناكتم تحقيقه بواسطة التغييرات الظلية الناتجة عال تغيير الذي لغمو  ا

 .(3P.24)الزوايا المتعارضة األتجاهات والمستويات لخط السقف تج عال انمستوى اضافي لأليقاع 

 

فت االيقاعات المركبة اوالطباقية تما يثبت ان العمارة االسالمية قد وMarcais يرى ذو الفقار في تحليل     

syncopated rhythms وذلك حسب رأيا يخالف االدعاءات حول عدم وعي المعمار المسلم لها. مع أنا  

ولكن  ا ااا على العمارة العربية األسممية اا . (3P.26)ها ما تزال بحاجة الى بح, اكثر تدقيقا يوضح ان

لتنوا العربية األسممية األالرى, او افي ايقاع  توضف ال, النوع من األيقاع ااا ااا أساسا غير مستخدم

ة ءالبح, األجابة عنا في اعادة قرا سؤال سيحاول باألحرى ااا لم يكن مم ما للذا قة التي شكلت  ذه العمارة؟

 البنية األيقاعية لباحة السبا  من منظور الحلارة العربية األسالمية.

 

 

 



 

 

 تحليا التسحات-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليا التيميل-4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–ونا بحر البسيط  -1

 )مخللح

 ونا بحر الطويا -2

 ونا بحر الرجز -3

 

 أيقاع التاالتي) األرمويح -1

الهزج الكبير أيقاع  -2

 )األرمويح

 الثقيا الثاني )األرمويح -3

 الباح,-  تحليل األيقا  في باحة السبا  1-15الشكل ا



 

 

 قئر األاليضر-3

كثثم شثثمال غربثثي  40يقثثع قصثثر األخيلثثر علثثى بعثثد 

ويعتبثثر مثثن القصثثور التثثي بقيثثت محافظثثة علثثى  الكوفثثة 

هيتتهثثثا العامثثثة بصثثثورة جيثثثدة. يحثثثيط بالقصثثثر وسثثثوره 

م وارتفاعثا 133*615بأبعثاد م…الداخلي سور من اللثبن

م  بينما تبلغ أبعثاد السثور الثداخلي المحثيط بالقصثر 5 30

 .(67P.292,294)م34م وأرتفاعا 365م*345

-304حثثثدده كريسثثثويل بحثثثدود  تثثثاريخ بنثثثاء القصثثثر

هجرية  وعزا بناةا الى عيسى بن موسى الثذي كثان 362

 (67P.302)واليا على الكوفة في عهد المنصور

يطرح شريف يوسف أن قصر األخيلر مع كونثا قثد 

جمثثثثع فثثثثي عمارتثثثثا بثثثثين أسثثثثاليب الريثثثثازة الساسثثثثانية 

والبيزنطية  أال أن الطابع العربي يحوم فيا وحولا  كونثا 

لعربيثثة المتطلعثثة الثثى صثثفاء يمثثثل أحثثد تجليثثات العمثثارة ا

البادية. بينما يصفا كريسويلا بالقصر النبيل  و يرى فيا 

براعة تصميمية لم تبلغها حصون أوربا أال بعد اربعثة أو 

 .(67P.300)خمسة قرون 

بينما توضح نتاةج تحليل األنساب األيقاعية في البح, أن 

 القصر م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حصن األخيلر1-20الشكل ا



 

 

 

 

 تحليا التسحات-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التيميلتحليا  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيقا  سريع المتفاضل -3

 األولا الفارابي 

 خفيف الرمل ااألرموي    

 الثقيل الثاني ااألرموي  -4

 خفيف الهز  االفارابي  -1

 داركوزن  المت -3

 وزن المتقار " -4

  3وزن المتداركا -1

 -الباح, -  تحليل األيقا  في قصر األخيلر1-23الشكل ا



 

 

 المسيد اليامل في سامراء  -3

مترا مربعا. أنشأه 25500أكبر المساجد في العالم األسالمي  حي, تبلغ مساحتا المسجد الجامع في سامراء  يعد

ات المؤذنين وترى من مسافة بعيدة. لم يتبقى من   وأمر برفع منارة لا لتعلو أصوم425هجرية/412في عام المتوكل 

م بسمك مترين  وهي مزودة 5,30م  وارتفا  356*420هذا المسجد غير جدرانا التي تحيط بمساحة مستطيلة بأبعاد 

م  وهذه األبرا  خالية من الزخرفة  بينما السور محلى بطراز من 35م   والمسافة بينها 5,2بأبرا  قطر كل منها 

 قواما ستة دخالت مربعة بين كل برجين.الزخارف 

م من الجدار الشمالي على المحور الرةيسي للمسجد. تبلغ 45,44تقع منارة المسجد المسماة بالملوية على بعد 

 .م 50قات حلزونية يبلغ أرتفاعها   تعلوها خمسة يبم40,2بأرتفا   م 10,13أبعاد قاعدتها 

الزقورات البابلية..وأبرا  النار عند الفرس  بينما يرى أحمد فكري  ق منعلل العلماء يراز بناء الملوية بأنا مشت

 . (67P.324,332)عدم وجود نظير سابق مشابا لشكل الملوية 

مشاركة الكندي  أحد جوانب أهمية أختيار المسجد الجامع ضمن العينة في البح, الحالي  هي في دالالت 

 .(22aP.149-151) مراءالرياضي وعالم الموسيقى  في تصميم مدينا سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )القلالة(تحليل الفسحات-1
 
 
 

 الخفيف المطلق
 لايا  ن  ة بلا الن  خلا لق ا ال لكف 

 

 الخفيف األول ايقاع
 لق ا لكف  لايا  ن  ة  بلا الن  خلا  
 

 الثقيل الثاني ايقاع
 لكف  لايا  ن  خلا بلا الن  خلا لق ا 
 

 خفيف الثقيل األول ايقاع
 لق ا لكف  لايا  ثالث ن  ال بلا الن  خلا

 

 الثقيل األول ايقاع
 لق ا لكف  لايا  ا ب ة ن  ال بلا الن  خلا  
 

 زمان المبدأ
 لق ا لكف  لايا  اق ة ن  ال بلا الن  خلا

 

-الباح, –ن الملوية   أزمان األيقاعات العربية في بد1-24الشكلا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )األن  أ(تحليل الفسحات-2
 
 افل  ث ل  الهلج) الف  اب (-3
   ل  الهلج) الف  اب (-4
   ل  القخف م  الثالث ) الف  اب (-1
   ل  الهلج) الف  اب (-2

 
 

 

 

 

-الباح,-مسجد سامراء الكبير–  األيقا  في األنساب 1-21الشكلا  



 

 

 نقد خصائص اإليقاع في العمارة العربية المتأثرة بالتراث 2-5-1

ي وحسال فتحي سيتم في هذه المرحلة تطبيق المقياس على األعمال المنتخبة للمعمارييال رفعت الجادرج

كنماذج للعمار  العربية المتأثر  بالتراث, وذلك لقياس درجة التواصل م  السمات العربية لإليقاع, وكذلك 

لقياس مدى إنعكاس التطور الحاصل في أوزاال الشعر العربي واإليقاعات الموسيقية العربية في األنساق 

 اإليقاعية المستخدمة في أعمالهم.

 اقي رفعت الجادرجيالمعماري العر 4-2-5-1

بظهور  ساساأمميزة  في فترة تميزت  ةاهرتعمال الجادرجي أل ةالتشكيل الفني للواجهات الخارجي يعد     

 .ةاحياإة التراث المحلي وءقرا ةعادإوالتطلع نحو  ةالحديث ةبدايات رفض يروحات العمار

جي هو المعماري الذي تعامل ن الجادرأال إل  ن الرواد في هذا المجابالرغم بروز جهود العديد من المعماريي    

عمالا أتشكيل الشكل المعماري  حي, تعد  ساسي مع موضو  استلهام الملمون التراثي المحلي فيأبشكل 

 والتراث. ةالمعاصر ةشكاليإوالها لموضو  أالتي  ةهميمؤشرا واضحا لمدى األ

 ةيفيتوالملمون  فيما بين الحاجات الو بين الشكل ةمشكلا تمثلت في العالق عمالا  واجهتاأففي بواكير       

عليا التي فرضها  ةت  وبين المتطلبات الشكلياالفلاءباستمرار على مستوى المخططات و ةوالمتغير ةالمتطور

 ةصالأستلهام على ا ةالمميز ةولى تلك القدرعمالا األأتطور في .  وبينما كانت تةالمحلي ةالبيت ةفهما لخصوصي

يلا ذلك التناقض بين المتطلب أ   سرعان ما تطور ةيع العناصر في الواجهات المعماريتوز التراث في

رير الشكل لى تحإ ة  مع الحاجةالمباشر ةيةوالفيزيا ةيفيتات الوعلى مستوى الحاج يفي النفعي المباشرتالو

حتى   ومخزونها الحلاري بكل عمقها  ةالمحلي ةتالتي فرضها عليا االنسجام مع البي ةليالةم الحاجات الشكلي

تماما عن المبنى خلفها  بحي,  ةلجادرجي فيها القرار بفصل الواجهالتي اتخذ ا ةلى تلك الدرجإوصل التناقض 

 . ةخرأعمالا المتأسما مميزه لجميع  اصبح ذلك

 ةالعربي ةالهوي ةعادإ يقا  فيموضو  اإل ةهميألجادرجي تؤكد على عمال اأن قصا تاريخ تطور إ      

. ولذلك فقد وقع االختيار على الجادرجي في هذا البح, على وجا ةلى شكل بيتتنا الحلريإ ةسالمياإل

الفني الخصوص  كونا مثل نجاح متفق عليا بين معظم النقاد في جانب خلق الشكل المعماري ذو التكوين 

 .ةالمحلي ةالمنسجم مع متطلبات العمار

 وموهبتا في استلهام التراث  وال ةالمجرد ةند على قدرتا التشكيليمعماري استل ةحالا خاصويمثل الجادرجي 

  ةبانتظار مثل هذه الحاالت الفردي ةعرضا للتجار  والمحاوالت المختلفم ةن تبقى هويا بيتتنا العمرانيأكن يم

 ةوهويا عمارتنا العربيسس التي شكلت سمات ألوا استخالص تلك القواعد ةنما اصبح من اللرورات الملحإو

 ةستجابإلللى وساةل عمليا إهدي جميع المعماريين الممارسين لجعلها عالمات على الطريق ت ةسالمياإل

بحاث لى المزيد من األإاب من الموضو   الذي يبقى بحاجا ضمن هذا النط ةالمحلي ةوالذاةق ةلمتطلبات البيت

 لتحقيق الهدف المطلو . ةفي المجاالت المشابه ةالعملي



 

 

 ور محمد ناصردار الدكت -3

 3565بغداد  

 

أوال: محاولة تحليل النسق األيقاعي  

أستنادا على األيقاعات العربية عند 

الفارابي واألرموي للفسحات  وأستنادا 

على بحور الشعر العربي عند الخليل 

 للتجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الفارابي -3- التسحات

 المتفاضل الرباعي االدور الثاني  -3واجهة

 المتفاضل الرباعي االدور الثاني  -4واجهة

 

 حسب األرموي -2- التسحات

 الفاختيأيقا   -3واجهة

 الفاختي أيقا  -4واجهة

 

  3ا التيميل

 داةرة المؤتلفا البحر الكامل  -3واجهةال

 متفاعلن -متفاعلن -مستفعلن 

 (35aP.96)متفاعلن  –مستفعلن  -مستفعلن 

 شطر  مجزوء الكامل  -4الواجهة

 متفاعلن -متفاعلن  -

  تحليثثل األيقثثا  فثثي  واجهثثات 1-22الشثثكل ا

دار الدكتور محمد ناصر  أستنادا علثى األيقثا  

 -الباح,  –والعرو  الكالسيكي القديم 

 



 

 

لثثى أيقاعثثات المقثثام العراقثثي للفسثثحات  و أوزان الشثثعر العربثثي ثانيثثا: محاولثثة تحليثثل األنسثثاب األيقاعيثثة  أسثثتنادا ع

 الحدي, للتجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3ا التيميل

 البحر الكامل -3واجهةال

 متفاعلن -فعولن  -متفاعلن -

 -4الواجهة

 متفاعلن -مفاعلتن  -التنفعو -فاعلن

  1ا التسحات

 أيقا  عراقي بكرك -3واجهةال

 أيقا  سما  -4الواجهة

  تحليل األيقا  في  1-25الشكل ا

واجهات دار الدكتور محمد ناصر  

أستنادا على أيقا  المقام العراقي 

 وعرو  الشعر العربي الحدي,

 -الباح,  – 

 



 

 

 3564مبنى أدارة شركة التبغ في بغداد  -4

 أوال: محاولة تحليل األنساب األيقاعية  أستنادا على التشابا التقريبي مع أيقاعات المقام العراقي للفسحات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التسحات

 أيقا  سما  - 4الواجهة الخلفية                    ا أيقا  سم -3واجهة األماميةال

 أيقا  سما  -2الواجهة الجانبية أيقا  عراقي بكرك             -1الواجهة الجانبية 

 

  تحليل األيقا  في  واجهات مبنى شركة التبغ  أستنادا على 1-26الشكل ا

 -الباح,  –أيقا  المقام العراقي 

 



 

 

التجميع في األنساب األيقاعية  أستنادا على التشابا التقريبي مع أوزان الشعر العربي الحدي,  ثانيا: محاولة تحليل

 االوزن في قصيدة أدونيس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقا  في  واجهات مبنى   تحليل األ1-24الشكل ا

شركة التبغ  أستنادا على نموذ  من الشعر العربي 

 الحدي, امقطع من قصيدة ألدونيس 

 -الباح,  – 

 



 

 

 3564دار السيد حمد في الكويت  -1

 محاولة تحليل األنساب األيقاعية  أستنادا على التشابا التقريبي مع أيقاعات المقام العراقي للفسحات.أوال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التسحات

 أيقا  سما  -4أيقا  نواسي      -3

 

 -مع معادلة الفتحة المشددة بحرفين متحركين -ملاهاة مع البيت األخير من قصيدة أدونيس التيميل:

 لن  فعلن  فاعلن  فاعلن  فعولنفاعلن  فاع

 

  تحليثثثثثثثثثل 1-الشثثثثثثثثثكل ا

األيقثثثثا  فثثثثي  واجثثثثا دار 

السثثيد حمثثد  أسثثتنادا علثثى 

أيقثثثثثا  المقثثثثثام العراقثثثثثي 

للفسثثثحات   ونمثثثوذ  مثثثن 

الشثثثعر العربثثثي الحثثثدي, 

امقطثثثثثثثع مثثثثثثثن قصثثثثثثثيدة 

 -الباح,  –ألدونيس  

 



 

 

 المعماري حسن فتحي من جمهورية مصر العربية 1-3-4-3

 

رفض فكرة ان ليس يتخذ حسن فتحي من "األصالة الحلارية" موضو  رةيسي لرسالتا في العمارة. وي

للعمارة موين..ويطالب بأن تكون العمارة هي استجابة للحاجات السايكلوجية والحلارية  باألضافة الى 

 .(21P.16)الحاجات الفيزياوية والفيسيلوجية 

في تعريفا للهوية الحلارية اشار حسن فتحي الى وجود جزء جوهري ال يمكن تبادلا بين الحلارات.      

وجود عناصر حلارية اساسية تطورت كأستجابة لحاجات محلية  بيتية وسايكلوجية  وهذه  وقد قصد بذلك

العناصر ال يمكن ان تستورد اوتصدر للحلارات او البيتات األخرى اذا لم تكن مالةمة حلاريا. فالعناصر 

الى تحطيم  غير المالةمة حلاريا عندما تغرس في وسط نسيج متجانس فأنها تخلق تناقلا ال شك فيا  يؤدي

 . (21P.17)ذلك النسيج وجعل التراث المحلي يتالشى مع الوقت

وهكذا يور حسن فتحي مجموعة من المفردات وقواعد التركيب للعمارة المصرية ذات هوية تراثية 

  fenestrationواالشكال ولنظام توزيع الفتحات  volume. بأعطاةا اهمية كبيرة للفراة  (45P.20)مميزة

. وكذلك قام  في اواخر حياتا  ببح, مجموعة كبيرة  (21P.22)لتأثير الجمالي للعمل المعماريفي تحقيق ا

  تم تنفيذها بعناية vocabularyمن المقاييس التناسبية مقيما تناسبا هندسيا للعناصر في مفرداتا المعمارية 

 . (21P.22)ولكن بدون تقييدات كتلك التي لألنظمة التناسبية 

م با حسن فتحي هو ربط انوا  من المعلومات متوفرة وفي متناول الجميع  ولكنا شدد عليها ان ما قا     

وأبرزها بواسطة حساسيتا وقدرتا على اكتشاف األشياء التي كان يمكن بدونا ان تبقى بعيدة عن 

 . (21P.24)انتباهنا

ي الموسيقى نحن نسمع الحث حسن فتحي ان في الرؤية عملية ايقاعية بنفس يريقة سما  الموسيقى  فف

. ولكن ألسف ال يمتلك معظم المصممين تلك (21P.27)نغمة بعد نغمة  ثم تذهب الى العقل ليتم تشكيلها هناك 

 الحساسية التي امتلكها حسن فتحي تجاه عالقة الشكل المعماري بالموسيقى  وفي تعليقا على ذلك يقول 

عندما نسمع نشاز نقفز  ولكن عندما نرى تناسبا قبيحا  او " لسوء الحث  فأن العين ال تعاني مثل السمع  ف 

 . (21P.27)أي شيء عخر  فأن العين ال تدمع او تصبح حمراء او تتألم" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قرية القرنة الجديدةمشروع 

, وهاذا المشاروع يعاد األكثار 3541, وتام تنفياذها فاي عاام 3524تم تصميم مشروع قرية القرنة الجدياد  عاام 

 .(21P.162)حسال فتحي  جاحا بيال أعمالشهر  ون

 

 المساكال -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تدريبالمركز  مبنى -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فندق ودار استراحة " المشربية"

 :التجميع

 وزن المتدارك -داةرة المتفق

 :الفسحات

 ي االفارابي حثي, المتفاضل الثالث

 

 :انسق األبوا   التجميع

 وزن المتدارك -داةرة المتفق

 :انسق األقبية  التجميع

 رجز بعرو  منهوكة صحيحة

 مستفعلن متفعلن

 

 

 :انسق األبوا   فسحاتال

 ثقيل المفصل األول االفارابي 

 :انسق األقبية الفسحات 

 في المقام البغدادي -الصوت –أيقا  

 

 ل األيقا  في  مشرو  القرنة الجديدة  تحلي1-الشكل ا

 -الباح,-



 

 

 (21P.166)في منطقة قريبة من أهرام الجيزة  3546تم تصميم المجمع كمشرو  مركز فنون في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع دار السيد صدر الدين اغاالاا

1 

2 

4 

3 

5 

 

 
 

 

 

 :التجميع
 متفعلن -متفعلن -متفعلن -رجز مزدو  -3

 فاعلن –فاعالتن –وزن المديد -4

 فاعالتن -1

 فعو -فعولن  -2

 :الفسحات
 سريع المفصل األول االفارابي  -3

 الثقيل الثاني ااألرموي  -4-0

 ااألرموي -أصل الدور-الثانيالثقيل  -1-  

 خفيف الرمل ااألرموي  -1

 خفيف الرمل ااألرموي  -2

 خفيف الهز  االفارابي  -5

1 

4 

3 

2 

 

 -الباح, -  تحليل األيقا  في  مشرو   فندب ودار أستراحة المشربية1-الشكل ا



 

 

كدار أستراحة لألمير وعاةلتا على جزيرة في وسط نهر النيل قر   3540صمم حسن فتحي المشرو  عام 

 . (21P.167)أسوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفسحات
 خفيف الرمل ااألرموي  -3

 

 :التجميع
 نفاعل -فاعلن  -متدارك

 -الباح, - دار السيد صدر الدين اغاخان  تحليل األيقا  في  مشرو   1-الشكل ا



 

 

 استنتاجات التئا الثالث 5-3

 

يقا  في الشعر والموسيقى العربيين عن ما يقابلهثا فثي تنبع استنتاجات هذا الفصل من تاشير خصوصية اال

 الشعر والموسيقى الغربية

 الشكل المتناتر للبيت الشعري العربي حالة خاصة ومتفردة -

مفهوم الوحدات الوزنية  كمكونات مركبة اولية  والتفعيالت كمكونثات مركبثة ثانويثة  هثي حالثة خاصثة فثي  -

 الشعر العربي 

كمفهثثوم اصثثيل فثثي الشثثعر والموسثثيقى العربيثثة كطثثرف المزدوجثثة اآلخثثر المقابثثل  نالسثثكو وجثثود مفهثثوم -

 كالهمثا حثدثللمتحرك في الشعر والنقرة في الموسيقى  بينما نجثد ان يرفثي المزدوجثة فثي الشثعر الغربثي 

 واختالفهما هو اختالف كمي او نوعي بمصلحات مثل اقوى او ايول او اكثر تشديدا.

حيث,  ب المتحركات وعدم تعاقثب السثكوناتعر العربي قاد الى بديهة بسيطة هي تعاقمفهوم السكون في الش -

 نظريا المعنى لتعاقب السكون اذا فهمناه بمعنى ال" ال حدث" الخلفية اوالصفر.

 االيقا  هو ابتكار اصيل في الموسيقى العربية  لم يكن لا ما يقابلا في الموسيقى الغربية الى عهود متاخرة. -

يقى العربيثثة تطثثورت باتجثثاه تطثثوير االيقاعثثات  بينمثثا الموسثثيقى الغربيثثة تطثثورت باتجثثاة التوافثثق الموسثث -

 الهارموني وتراكب النغمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة الفصل الرابع 3-4
 
بعد أن تم تطبيق المقياس على العينات المنتخبة مثن كثل مجموعثة فثي الفصثل الثالث,  سثيتم فثي هثذا    

ة أستخالص النتاةج بأستخدام جدول يوضح فيا النسق المقصثود ونثو  األيقثا  المتحقثق مثن الفصل محاول

نواحي شكل العناصر ونمط التجميع ونمط الفسحات المستخدمة في النسق بالمقارنثة مثع أنثوا  األيقاعثات 

 في الشعر والموسيقى لكل مجموعة. بعد ذلك سيتم تناول األستنتاجات على محورين.

ور األول األستنتاجات الخاصة بتطبيق المقياس  حي, سيتم يرح أبرز األستنتاجات التي يتلمن المح 

تم الخرو  بها مثن نتثاةج التطبيثق فيمثا يخثص خصوصثية األيقثا  فثي العمثارة العربيثة األسثالمية مقارنثة 

رة العربيثة بسمات األيقا  في العمارة الغربيثة  باألضثافة الثى األسثتنتاجات الخاصثة بنتثاةج التطبيثق للعمثا

المتثثأثرة بثثالتراث للوقثثوف علثثى نثثواحي النجثثاح واألخفثثاب فثثي تحقيثثق تلثثك الخصوصثثية مثثن جانثثب  ومثثن 

الجانب األخر لفهم مدى تأثير التطورات الحاصلة فثي أوزان الشثعر العربثي وأيقاعثات الموسثيقى العربيثة 

 على األيقا  في نتاجات العمارة العربية المتأثرة بالتراث.

 في المحور الثاني تناول أبرز األستنتاجات العامة التي يمكن أستخالصها من النتاةج.بينما سيتم 

بعد ذلك سيتم تحديد أبرز التوصيات وعفاب البحوث المستقبلية في مجال البح, وأهم الجهات المسثتفيدة 

 من البح,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النتائج المتعلقة بتحليل األيقاع في العمارة الغربية 1-2-4

من الجدول األتي نتاةج تحليل األيقا  في أنساب من العمارة الغربية أستنادا على خصثاةص األيقثا   فثي يتل

 الشعر والموسيقى الغربية

 أشكال العناصر 
التي تم توتيفها في 

 النسق

 نمط التجميع
 بالمقارنة مع أوزان الشعر الغربي

 أيقا  الفسحات
بالمقارنثثثثثة مثثثثثع أنمثثثثثاي 

 األيقاعات الغربية

 بانثيوا في روما,ال

 

 نوعين من العناصر

 مشدد وغير مشدد
 A,B,C,D=Iambنسق على وزن تفعيلة  

 Forth Paeon=Eنسق على وزن تفعيلة  

A,B,C,D=Mod1 

Mod6=E 
 

 نوعين من العناصر بوابة قسطنطين

 مشدد وغير مشدد
 Amphibrachنسق على وزن تفعيلة  ال 

 

Mode 3 معكوس 

 

S.Mary 

Pammakaristos 

 نوعين من العناصر

 مشدد وغير مشدد
 Aiamb Mode 1نسق على وزن تفعيلة  ال 

 

S.Mark, Venice نوعين من العناصر 

 مشدد وغير مشدد
 معكوس Bacchius Mode 4نسق على وزن تفعيلة  ال 

 

 نوعين من العناصر ااتدرا ية نوتردام

 مشدد وغير مشدد
 معكوس  Amphiminore Mode  3نسق على وزن تفعيلة  ال 

واجهة ااتدرا ية 

Peterborough 

تحليل التفاصيل 

 الداخلية

 نوعين من العناصر

 مشدد وغير مشدد
 Amphibrachنسق على وزن تفعيلة  ال 

A-  وزن تفعيلة  الAmphiminore 
B-  وزن تفعيلة  الIonic a minore 

C-  وزن تفعيلة  الChoriamb 

D-  وزن تفعيلة  الSpondee 

Mode  3 كوسمع 

A- Mode3 معكوس 

B- ال يوجد ما يقابلا 

C-  Mode4  

D- ال يوجد ما يقابلا 

S.Maria Novella نوعين من العناصر 

 مشدد وغير مشدد
وال  Spondeeتنويع أيقاعي بدخول تفعيلثة ال

Bacchius  على الوزنIambic 

 Mode 3 تنويع على 

Basilica Vicenza نوعين من العناصر 

 مشدد وغير مشدد
 Amphiminoreتابع للتفعيلة ت
 

Mod3 معكوس 

 بازيلكا

Borromini 

 -A–نموذ  

 

 -B–نموذ  

 

 -C–نموذ  

 نوعين من العناصر

 مشدد وغير مشدد
-A وزنIamp مع التفعيلةAmphibrach  

-B وزنIamp مع التفعيلةDactyl   والتفعيلة

Pyrrhic 
-C وزنIamp مع التفعيلةSpondee 

 Bacchiusوالتفعيلة 
 

-A وزنTrochee مثثثثع التفعيلثثثثةPyrrhic  

 Aphibrachوالتفعيلة 

-B وزنIamp  مع التفعيلةAphiminore 
-C وزنIamp مع التفعيلةSpondee  والتفعيلة

Bacchius 
 

-A وزنIamp  مع التفعيلةAphiminore 

-B وزنIamp مع التفعيلةAmphibrach 
-C وزنIamp  مع التفعيلةAphiminore 
 

Mod5 

 

 

Mod1 

 

 

Mod1 



 

 

 النتائج المتعلقة بتحليل األيقاع في العمارة العربية األسالمية 2-2-4

تتلمن الجداول التالية نتاةج تحليل األيقا  في أنساب من العمارة العربية األسالمية أستنادا على خصاةص 

 األيقا  في الشعر والموسيقى العربية

 نتاةج تحليل األيقا  في باحة السبا :-3

 باحة السبا 

 

 كا  العناصرأش

 التي تم توتيفها في النسق

 نمط التجميع

بالمقارنة مثع أوزان الشثعر 

 العربي

 أيقا  الفسحات

بالمقارنثثثثثة مثثثثثع أيقاعثثثثثات 

 الموسيقى العربية

  3النسق األول ا

 الواجهة الطويلة

 

 نو  واحد

 -العمود -

 داةرة المختلف

 -مخلع*–وزن البسيط 

 ايقا  الفاختي

 ا األرموي 

  4ي االنسق الثان

 الواجهة القصيرة

 

 نو  واحد

 -العمود -

 داةرة المختلف

 وزن الطويل **

 الثقيل الثاني

 ااألرموي 

  1النسق الثال, ا

 الجزء البارز داخل الباحة

 

 نو  واحد

 -العمود -

 داةرة المجتلب

 جميع اوزان الداةرة

 الهز  الكبير

 ا األرموي 

 

 (35P.73)* مخلع البسيط:  مثل قول الشاعر 

 أقبل من الناس ما تيسر          ود  من الناس ما تعسر   

 مستفعلن    فاعلن    فعولن        متفعلن    فاعلن    فعولن
IOIOO   IOOIO  IOOIOO      IOIOO  IOOIO  IOOIOIO 

 

 مثل قول الشاعر(35P.47) **العرو  المقبوضة واللر  الصحيح

 فأنت     خبير    باألحادي,     يا سعد          فيا سعد  حدثني    بأخبار  من ملى      

 فعولن    مفاعيلن     فعولن     مفاعلن             فعول    مفاعيلن     فعولن     مفاعلن      
IOIOO  IOIOIOO  IOIOO    IOOIOO         OIOO  IOIOIOO  IOIOO    IOOIOO 

  

 

 

 

 

 



 

 

 نتاةج تحليل األيقا  في با  الظفرية:-4

 

 باب الظترية

 أشكال العناصر
 التي تم توتيفها في النسق

 نمط التجميع
بالمقارنثثة مثثع أوزان الشثثعر 

 العربي

 أيقا  الفسحات
بالمقارنثثثثثثة مثثثثثثع أيقاعثثثثثثات 

 الموسيقى العربية

  3النسق األول ا
 الركزات في السور

 

 نو  واحد
 الركزات

 داةرة المتفق
  *3وزن المتداركا

 خفيف الهز 
 -الفارابي -

  4لنسق الثاني اا
 الكوات المفردة

 

 نو  واحد
 الكوات

 داةرة المتفق
  3وزن بحر المتداركا

 خفيف الهز 
 -الفارابي -

  1النسق الثال, ا
 الكوات الثناةية

 نو  واحد
 الكوات

 داةرة المجتلب
 وزن الرجز امنهوك **

 خفيف المفصل األول
 -الفارابي -الدور الثاني

  2النسق الرابع ا
 ي الجدار األسفلالكوات ف

 

 نو  واحد
 الكوات

 داةرة المتفق

 ** *4وزن  المتداركا

 خفيف المتساوي الثالثي
 -الفارابي -الدور األول

  5النسق الخامس ا
 األقواس

 

 نو  واحد
 األقواس

 داةرة المتفق
  3وزن بحر المتداركا

 سريع الهز 
 -الفارابي -

  6النسق السادس ا
 األقواس الكبيرة أسفل الممر

 

 نو  واحد
 األقواس

 داةرة المتفق
  3وزن بحر المتداركا

 خفيف المفصل األول
 -الفارابي -الدور األول

 

 (35P.196)   هذا الوزن أستخدما ابا العتاهية وأخذ عنا وسمي  دب الناقوس  مثل قولا 3* متدارك ا

 ما  في  الدنيا  أال  مذنب         هذا  عذر  القاضي  واقلب  

 لن    فالن    فالن        فالن    فالن    فالن    فالنفالن     فا
IOIO  IOIO   IOIO  IOIO       IOIO  IOIO   IOIO  IOIO 

 

 **رجز بعرو  منهوكة صحيحة  مثل قول هند بنت عتبة يوم بدر 

 أو   تدبروا    نفارب           فراب   غير    وامق

 متفعلن     مستفعلن        متفعلن         متفعلن    
IOOIOIO    IOOIOO       IOOIOO      IOOIOO    

 (35P.129)في هذه العرو  محاكاة لهرولة األبل في حين أن الرجز المعتاد اعتبر تقليدا لسيرها المعتاد

    العرو  صحيح واللر  صحيح  مثل قول الشاعر 1*** متدارك ا

 فدنا    تلفيسبقت   دركي   فأذا   نفرت        سبقت   أجلي   

 فعلن     فعلن    فعلن    فعلن      فعلن     فعلن    فعلن    فعلن 
IOOO  IOOO  IOOO  IOOO     IOOO  IOOO  IOOO  IOOO 

 (35P.194)وزن المتدارك فيا محاكاة لوقع المطر أو قعقعة السالح 

 



 

 

 نتاةج تحليل األيقا  في قصر األخيلر-1

 أشكال العناصر قصر األخيلر
 تي تم توتيفها في النسقال

 نمط التجميع
بالمقارنثثة مثثع أوزان الشثثعر 

 العربي

 أيقا  الفسحات
بالمقارنثثثثثثة مثثثثثثع أيقاعثثثثثثات 

 الموسيقى العربية

  3النسق األول ا
 واجهة السور

 

 نوعين من العناصر

 دعامات أسطوانية-3

 أقواس-4

 

 داةرة المتفق

 وزن المتدارك

 سريع المفصل األول
 االفارابي 

  4لثاني االنسق ا
الكثثثوات فثثثي واجهثثثة الجثثثزء 

 الجنوبي

 

 نو  واحد
 الكوات

 أصل الدور-الثقيل الثاني 
 ااألرموي 

  1النسق الثال, ا
األقثثثثثثواس الكبيثثثثثثرة أسثثثثثثفل 

 واجهة الجدار الجنوبي

 

 نو  واحد
 األقواس

 داةرة المتفق
  3وزن المتداركا

 خفيف الهز 
 االفارابي 

 

 مراء الكبيرنتاةج تحليل األيقا  في مسجد سا -2

 أشكال العناصر مسجد سامراء الكبير
 التي تم توتيفها في النسق

 نمط التجميع
بالمقارنثثة مثثع أوزان الشثثعر 

 العربي

 أيقا  الفسحات
بالمقارنثثثثثثثة مثثثثثثثع أيقاعثثثثثثثات 

 الموسيقى العربية

  3النسق األول ا
 األبرا  في الجدار

 نو  واحد
 األبرا 

 داةرة المتفق
  3وزن المتداركا

 الهز  خفيف ثقيل
 االفارابي 

  4النسق الثاني ا
 الكوات في بين األبرا  

 نو  واحد
 الكوات

 داةرة المتفق
  3وزن المتداركا

 سريع الهز 
 االفارابي 

  1النسق الثال, ا
الكوات في قاعدة الملوية مثن 

 جانب المسجد 

 نو  واحد
 الكوات

 سريع الهز  
 االفارابي 

  2النسق الرابع ا
الملوية مثن  الكوات في قاعدة

 الجوانب الثالثة األخرى

 نو  واحد
 الكوات

 داةرة المتفق
  3وزن المتداركا

 حثي, الهز 
 االفارابي 

  5النسق الخامس ا
 بدن الملوية

 نو  واحد
 السلم

تطابق مع أنثوا  األزمثان  

فثثثثي األيقاعثثثثات العربيثثثثة 

 االفارابي 

 

 



 

 

 لعربية المتأثرة بالتراثالنتا ج المتعلقة بتحليا األيقاع في العمارة ا 3-2-4

 نتاةج تحليل األيقا  في اعمال الجادرجي 3-1-4-2

يتلثثمن الجثثدول األتثثي نتثثاةج تحليثثل األيقثثا  فثثي أنسثثاب مثثن بعثثض أعمثثال رفعثثة الجثثادرجي أسثثتنادا علثثى 

 خصاةص األيقا  في الشعر والموسيقى العربية الكالسيكية والتراثية المعاصرة.

 

نتاةج تحليل األيقا  في 

 ال رفعت الجادرجيأعم

 أشكال العناصر
التي تم توتيفها في 

 النسق

 نمط التجميع
بالمقارنة مع أوزان الشعر 

 العربي الكالسيكي والحدي,

 أيقا  الفسحات
بالمقارنة مع أيقاعات الموسيقى 

العربية الكالسيكية والتراثية 

 المعاصرة

  االمقام العراقي 

 دار الدكتور

 محمد ناصر      
التحليل أستنادا  محاولة -3

على األيقاعات والعرو  

 الكالسيكي

أشكال عناصر 

 متعددة
أشكال محتلفة من القوس 

 النصف داةري

  3حسب عرو  الخليل ا
داةرة المؤتلف االبحر  -3الواجهة

 الكامل 

 متفاعلن -متفاعلن -مستفعلن 

متفاعلن  –مستفعلن -مستفعلن 

(16P.96) 

شطر  مجزوء  -4الواجهة

 متفاعلن -فاعلن مت -الكامل 

 

 حسب الفارابي -3
المتفاضل الرباعي االدور  -3واجهة

 الثاني 

المتفاضل الرباعي االدور  -4واجهة

 الثاني 

 حسب األرموي -2
 أيقا  الفاختي -3واجهة

 أيقا  الفاختي -4واجهة

 

 دار الدكتور

 محمد ناصر      
محاولة التحليل أستنادا  -4

على األيقاعات والعرو  

 ة الحديثةالعربي

أشكال عناصر 

 متعددة
أشكال محتلفة من القوس 

 النصف داةري

 البحر الكامل -3الواجهة

 متفاعلن -فعولن  -متفاعلن -

 -4الواجهة

 -مفاعلتن  -فعوالتن -فاعلن

 متفاعلن

 

 أيقا  عراقي بكرك -3الواجهة

 أيقا  سما  -4الواجهة

 

أشكال عناصر  مبنى أدارة شركة التبغ

 متعددة
حتلفة من القوس أشكال م

 النصف داةري

تشابا مع ثبات السبب والوتد 

للتفعيلة افاعلن  على المستوى 

 العمودي للقصيدة

                   أيقا  سما  -3الواجهة األمامية

 أيقا  سما  - 4الواجهة الخلفية 

أيقا  عراقي  -1الواجهة الجانبية 

 بكرك 

 أيقا  سما  -2الواجهة الجانبية  

 

أشكال عناصر  سيد حمددار ال

 متعددة
أشكال محتلفة من القوس 

 النصف داةري

مع البيت األخير من  توافق

عند معادلة  -قصيدة أدونيس

الفتحة المشددة بحرفين 

 -متحركين

فاعلن  فاعلن  فعلن  فاعلن  

 فاعلن  فعولن

 

 أيقا  نواسي  -3

 أيقا  سما  -4

 

 

 

 

 

 



 

 

 حسن فتحي نتاةج تحليل األيقا  في اعمال 4-1-4-2

يتلمن الجدول األتي نتاةج تحليل األيقا  في أنساب من بعض أعمثال حسثن فتحثي  أسثتنادا علثى خصثاةص 

 األيقا  في الشعر والموسيقى العربية الكالسيكية والتراثية المعاصرة.

 

تحليل األيقا  في أعمال 

 حسن فتحي

 

 أشكا  العناصر

 التي تم توتيفها في النسق

 نمط التجميع
رنة مع أوزان الشعر بالمقا

 العربي الكالسيكي والحدي,
 

 

 أيقا  الفسحات
بالمقارنة مع أيقاعات 

الموسيقى العربية الكالسيكية 

 والتراثية المعاصرة

  االمقام العراقي 

 قرية القرنة الجديدة

 المساكال -3
 
 
 
 مبنى مركز التدريب-4

 

 نفس شكل العنصر

 الباب

 نفس شكل العنصر

 القبو

 

 

 
 لعنصرنفس شكل ا

 القوس المدبب

 :نسق األبوا 
وزن  -داةرة المتفق

 المتدارك

 :نسق األقبية
رجز بعرو  منهوكة 

 مستفعلن متفعلن-صحيحة 

 
وزن  -داةرة المتفق

 المتدارك

 

 :نسق األبوا 
ثقيل المفصل 

 األولاالفارابي 

 :نسق األقبية
في المقام  -الصوت –أيقا  

 البغدادي

 
حثي, المتفاضل الثالثي 

 ارابي االف

 

 

فندق ودار استراحة " 

 المشربية"

 

 نفس شكل العنصر -3

 

 شكلين من نفس العنصر -4

 

ثالثثثثة أشثثثكال مثثثن نفثثثس  -1

 العنصر

ثالثثثثة أشثثثكال مثثثن نفثثثس  -2

 العنصر

 نفس شكل العنصر -5

 

 رجز مزدو -3

 متفعلن -متفعلن -متفعلن -  

 وزن المديد-4

 فاعلن –فاعالتن –    

 فاعالتن -1

 فعو -فعولن  -2

 

 سريع المفصل األول -3

 االفارابي 

 الثقيل الثاني  -4-0

 ااألرموي 

أصل   -الثقيل الثاني -1-

 ااألرموي -الدور

 خفيف الرمل ااألرموي  -1

 خفيف الرمل ااألرموي  -2

 خفيف الهز  االفارابي  -5

 

دار السيد صدر الدين 

 اغاالاا

 

 شكلين من نفس العنصر

 
 فاعلن -فاعلن  -متدارك

 
 خفيف الرمل ااألرموي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األستنتاجات 3-4

 سيتم تناول األستنتاجات على محوريال, كاآلتي:

 

 المحور األول/ األستنتاجات الخاصة بتطبيق المقياس 1-3-4

سيتم في هذا المحور أستخرص األستنتاجات الخاصة بأبرز السمات األيقاعية لكل مجموعاة ماال المجاامي  

 حليل األيقاع فيها.الثرثة التي تم ت

 

 األستنتاجات بخصوص سمات األيقاع في العمارة الغربية 1-1-3-4

 يمكن تلخيص أبرز سمات األيقا  في نماذ  العمارة الغربية التي تم تحليلها  كاآلتي:

 شكا العناصر: -1

 ر مشدد.وتفت العمارة الغربية في تشكيل األنساب األيقاعية نوعين من العناصر أحدهما مشدد واآلخر غي

 التيميل: -2

   في أغلب األنساب األيقاعية تم أعتماد تتابع عنصر واحد مشدد مع عخر غير مشدد  وهو ما يقابل وزن ال 

  Iambic.وهو الوزن األساسي في الشعر الغربي 

  حصل تكرار كل من يرفي المزدوجة ا العناصر المشددة وغير المشددة  وكان في أغلب الحثاالت تعاقثب

ن مشثثددين مثثع عخثثر غيثثر مشثثدد أو عنصثثرين غيثثر مشثثددين مثثع عنصثثر عخثثر مشثثدد أو تكثثرار عنصثثري

 عنصرين مشددين مع عنصرين غير مشددين.

 التسحات: -3

كان دور عامثل الفسثحات فثي تشثكيل األيقثا  محثدودا. حيث, نثتج األيقثا  عثن تتثابع منثتظم مثن اللثربات 

من أشكال األيقا  في  (Mode1)لنمط األول المشددة وغير المشددة على فسحات منتظمة  وهو ما يتوافق مع ا

 الموسيقى الغربية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األستنتاجات المتعلقة بخصوصية األيقاع في العمارة العربية األسالمية 2-1-3-4

 يمكن تلخيص أبرز سمات األيقا  في نماذ  العمارة العربية األسالمية التي تم تحليلها  كاآلتي:

 شكا العناصر: -3

األيقاعية في العمارة العربية األسالمية من تكرار شكل واحد من العناصثر فثي معظثم  تكونت األنساب

 الحاالت.

 التيميل: -4

 . تشكلت األنساب األيقاعية من الحركة االعنصر  والسكون االمسافة الخالية بين العناصر 

 ى وجثود تكونت األنساب األيقاعية من توتيف عناصر مفثردة ومزدوجثة بشثكل رةيسثي  باألضثافة الث

 توتيف لتجميعات ثالثية في بعض الحاالت.

  وجود عالقة واضحة بين شكل تجميع العناصر في األنسثاب األيقاعيثة للعمثارة العربيثة األسثالمية مثع

أوزان الشعر العربي  باألضافة الى دخول العلل الوزنية والزحافات على األنسثاب بشثكل متوافثق مثع 

 أسس علم العرو  عند الخليل.

 سحات:الت -1

  بثثرزت أهميثثة مسثثافات التباعثثد بثثين العناصثثر فثثي تشثثكيل النسثثق األيقثثاعي فثثي العمثثارة العربيثثة

األسثالمية. وقثثد تراوحثثت تلثك المسثثافات بثثين مسثافة تقثثل عثثن عثر  العنصثثر ألثثى مثا يقثثار  ثمانيثثة 

 أضعاف عر  العنصر.

 خثرى تثم أسثتخدام أستخدم في بعض األنساب مسافات موحدة بين العناصر  بينما فثي األنسثاب األ

 نوعين أو ثالثة أنوا  من المسافات بين العناصر.

  توافقت النتيجتين السابقتين مع خصثاةص جذريثة فثي يبيعثة شثكل األيقاعثات الموسثيقية العربيثة

 عند الفارابي واألرموي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األستنتاجات بخصوص األيقاع في العمارة العربية المتأثرة بالتراث 3-1-3-4

 أبرز سمات األيقا  في نماذ  العمارة العربية المتأثرة بالتراث التي تم تحليلها  كاآلتي:يمكن تلخيص 

 شكا العناصر: -3

 تكونت األنساب األيقاعية في العمارة العربية المتأثرة بالتراث من تكرار عدة أشكال لنفس العنصر.

 التيميل: -4

  االمسافة الخالية بين العناصر .تشكلت األنساب األيقاعية من الحركة االعنصر  والسكون 

  تكونثثت األنسثثاب األيقاعيثثة مثثن توتيثثف عناصثثر مفثثردة ومزدوجثثة عنثثد حسثثن فتحثثي  بينمثثا يوجثثد

 باألضافة لذلك توتيف لتجميعات ثالثية للعناصرعند الجادرجي.

 اث وجود عالقة واضحة بين شكل تجميع العناصر في األنساب األيقاعية للعمارة العربية المتأثرة بالتر

مع أوزان الشعر العربي الحدي,  مع وجود مستوى عخر لتحقيق األيقا   تمثل بالعالقة بين التفعثيالت 

 التي تشكل األنساب ضمن المستوى العمودي.

 التسحات: -1

  وتفت العمارة العربيثة المتثأثرة بثالتراث عنثد حسثن فتحثي مسثافات تباعثد بثين العناصثر لهثا مثا

قية عند الفارابي واألرموي  بينمثا كانثت مسثافات التباعثد عنثد الجثادرجي يقابلها في األيقاعات الموسي

 أقر  ألى ما هو موجود في أيقاعات المقام العراقي المعاصرة.

  أستخدم حسن فتحي نوعين من المسافات بثين العناصثر  بينمثا أسثتخدم  الجثادرجي عثدد اثثر مثن

 أنوا  المسافات بين العناصر.

 

 ستنتاجات العامةالمحور الثاني/ األ 2-3-4

  اال للعمار  العربية األسرمية قيمها ومقاييسها الجمالياة الخاصاة, النابعاة ماال الفكار والقايم الحضاارية

 التي شكلت سمات الفنوال والذائقة العربية.

   حققاات العمااار  العربيااة المتااأثر  بااالتراث ممثلااة بأعمااال رفعاات الجااادرجي وحسااال فتحااي توافقااا ماا

قاع. ففي حيال كاال حسال فتحي أكثر قربا مال األيقاعات العربية التراثية, مال ناحية السمات العربية لألي

توظيف شكليال لناوع واحاد ماال العناصار علاى األفلاب, وأساتخدام أنمااط ماال التجميا  هاي أقارب الاى 

أنساق الشعر الكرسيكي منها الى أنساق الشعر الحر, كذلك أستخدام نظام فساحات متسااوية ومتفاضالة 

يقابلها في األيقاعات الموسيقية الكرسيكية, برز عند رفعة الجادرجي تأثيرات التطاور الحاصال لها ما 

على وزال الشاعر العرباي واأليقاعاات الموسايقية العربياة, فانحال نجاد لدياه توظياف لعاد  أشاكال لانفس 

أنهاا  العنصر ضمال النسق, ومال ناحية التجمي  أصبحنا نارى فاي أعمالاه تعاقاب لتفعايرت معروفاة أال



 

 

مرتبة بأشكال ال يوجد ما يقابلها في األنساق الوزنية الكرسيكية, كذلك يمكال مرحظاة توظيفاه لأليقااع 

ضمال المستوى العمودي في عرقة األنساق م  بعضها, بينما في جانب مسافات توزي  العناصر, كااال 

ة بأيقاعات المقام العراقي الجادرجي اقرب الى التطور الحاصل على األيقاعات الموسيقية العربية ممثل

 المعاصر .

 يف الدراسات لمفاهيم األيقا  المتثوفرة فثي األدبيثات المعماريثة  دون تثدقيق األبعثاد الحلثارية تان تو

لتلك المفاهيم واآلليات  قاد بصورة غير مباشرة الى تناولها موضو  األيقا  فثي العمثارة األسثالمية فثي 

غربيثة. هثذه الطريقثة فثي التنثاول قثادت تلثك الدراسثات الثى عثدم ايار خصاةص األيقا  في الحلثارة ال

 القدرة على تحديد ابعاد خصوصية األيقا  في العمارة األسالمية.

 التوصيات 2-2
   تعزيااز مااا توصاال لااه البحااث الحااالي ببحااوث أضااافية فااي موضااوع جماليااات العمااار  العربيااة

والمفااهيم المعمارياة األصايلة, وأيصاالها الاى األسرمية, وذلك لتشكيل رصيد مال المفاردات والعرقاات 

مياااديال التطبيااق بحيااث تكااوال فااي متناااول المصاامميال لتوظيفهااا فااي تأكيااد الهويااة الحضااارية للعمااار  

 المعاصر .

   ضرور  التعمق في دراسة تراث العمار  األسرمية مال منطلقات مبتكر  وأصيلة, وعادم األنجارار

أن يكون المنهج المستخدم لنقد نتاجثات العمثارة العربيثة  م  مرحظةوراء الفرضيات واألحكام المسبقة, 

األسالمية نابعا من معطيات الفكر والنتا  الفني للحلارة العربية األسثالمية فثي فتثرات تشثكلها  أي مثن 

 معطيات العصر الذي نشأت فيا  وليس أستنادا على المعطيات والفكر في عصرنا الراهن.

  البحث مال عرقات ونتائج, هي لغر  تأكيد خصوصية العماار  العربياة  مرحظة أال ما توصل له

 األسرمية, وليست دعو  لتبني منهج يتم بواسطته ترجمة األيقاعات الشعرية والموسيقية الى العمار .

 البحوث المستقبلية 5-2
 ي لمدينة البندقيةدراسة أثر السمات األيقاعية للعمار  العربية األسرمية على حصائص الطراز المعمار-3

 دراسة خصوصية العرقات التناسبية في العمار  العربية األسرمية-4

 الجذور الحضارية وجماليات العمار  العربية األسرمية-1

 دور السمات األيقاعية في التواصل م  تراث العمار  العربية األسرمية-2

 الجهات المستفيدة 6-2

 لعربية  وفي الدول األسالميةالمكاتب األستشارية  المحلية وا -3

 مراكز البحوث والدراسات الخاصة بالعمارة األسالمية -4

 المعماريون ويلبة كليات الهندسة المعمارية-1

   التمثيل الكرافيكي لأليقاعات الموسيقية العربية عند الكندي3ملحق ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لموسيقية العربية عند أخوان الصفا  التمثيل الكرافيكي لأليقاعات ا4ملحق ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Studying the cultural identity increasingly became one of the most fundamental 

requirements of Arab societies. This need should not be seen as a romantic additive for vanish 

past, but as a fundamental phase re-evaluating the processes of composing the cultural 

products. This is the issue of the importance of those studies which focus at the bases of the 

differences among the conceptual and physical products of different cultures. 

 The current study is one of the same, arguing one side of the composing rules which led to 

the differences between the aesthetic response of the Arab-Islamic Architecture and other 

Architectures. 

The research focuses on the cultural identity of the rhythm in Arab-Islamic Architecture, 

that’s led towards exploring the available studies, by reviewing some researches tackling the 

rhythm in theory of Islamic Architecture, which shown insufficient knowledge in respect of 

Rhythm speciality in Arab Islamic Architecture(chapter one). That led the research toward the 

general studies which tackled Rhythm in theory of architecture, which shown, that most of 

those studies treat the issue in connection with music rhythms and poetry meters. 

In order to make use of that connection, the research forwarded towards abstracting the 

main approaches which previous studies employed in tackling with the concept of Rhythm in 

theory of architecture, to drawing out the concepts which posses the potency to show the 

cultural dimensions embodied in that connections between architectural and music-poetry 

rhythms, the research found them in the concepts of “metric patterns, intervals and grouping” 

which led towards forming the research problem as “ the insufficient  knowledge concerning 

the rhythm cultural dimensions in the metric patterns of Arab Islamic Architecture on the 

basis of the concepts of  “element form, intervals and grouping” which forming those 

patterns, in connection with  rhythm aspects in Arabian poetry meters and Arabian music 

rhythms" (chapter tow). 

In order to realize the research aim, it forwarded towards building a model which 

representing architectural rhythm cultural dimensions, starting with reviewing the Arab music 

and poetry rhythmic aspects in its initial origins, represented by “ Al-Khalil Bin Ahmad 

meters circles for Arab verse” and the Arab music rhythm initial studies of  “Farbious, 

Ekhwan Al-Saffa and Al-Armaawi”, in parallel with the same for western culture music and 

poetry rhythms, to explain the variations between the tow cultures concerning the subject, and 

to compose a model through graphical representation of those meters and rhythms, showing 

the degree architectural rhythms complying with the music-poetry rhythmic characters for the 

same cultures. 

 Then, the model has been applied on samples of western architecture and Arab-Islamic 

architecture, at grouping concept level in connection with poetry meters scale, and at intervals 

concept level in connection with music rhythm scale for each culture. before employing the 

same model to specify the rhythm cultural aspects realization in samples of Arab 

contemporary regionalized architecture in respect of Arab  poetry-music rhythms considering 

some necessary modification to be carried out first at the model in parallel with the changes in 

Arab new verse meters and Arab music rhythms (chapter three). 

The results of the comparison shown, that the rhythm in Arab-Islamic Architecture had a 

great deal of Arab music-poetry rhythm aspects concerning “elements form, grouping and 

intervals”, and the same is right for western architectural rhythm comparing with the aspects 

of western music-poetry rhythms, furthermore, the comparison shown a correspondence 

between rhythm in Arab regional architecture and Arab new poetry and music rhythms. 

Standing on the research results, it can be inferred that Rhythm in Arab-Islamic 

Architecture possess regional characters rooted in Arabic poetry meters and Arabic music 

rhythms (chapter four) 

 

Abstract: 

                                      Rhythm in Arab-Islamic Architecture 
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