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 الممخص: 

ا؛ دقيقً  احدد تحديدً يدخل مفيوم اإليقاع في دائرة المفاىيم اإلشكالية التي لم ت
ختمف الفنون، لتعدد عناصره وانفتاحو عمى نسق من المشكالت، وحضوره في م نظًرا

اىر وكذلك الظو  سم، والنحت، والتصوير، والمعمار،والر  كالشعر، والموسيقى،
 .رالطبيعية، كحركة الشمس والقم

شتمل مشكمة الزمن الفمسفية من أىم، وأعقد المشكالت التي ي ويمكن أن تعد  
عمييا مفيوم اإليقاع؛ وذلك بسبب العالقة التكوينية فيما بين المفيومين، بوصف 

اإليقاع ال يفيم إال من خالل الزمن،  الزمن يمثل المقوم الماىوي لإليقاع؛ إذ إن  
 ن ثم دخل الكم في نظام اإليقاع. والزمن ال يقاس إال بالعدد، وم

وانبو، فيو حامل لمحادثات كميا، من ج اوجود الزمن المستمر يمثل جانبً  إن  
لمفصل  آخر لمزمن، قاباًل  اىناك جانبً  وال شيء يمكن أن يوجد خارج الزمن، إال أن  

لى تقطيع الزمن، إا، والتجزيء، وىو الجانب النفسي، حيث يعمد اإلنسان، ال شعوريً 
استعادة وربطو بالحادثات المخزونة في الذاكرة؛ فيحدث تقسيم الزمن خيالًيا، من خالل 

من خط  المظاىرة، مجتزً  انفسيً  ازمنيً  الماضي، ومن ىنا يمكن عد اإليقاع محمواًل 
 الزمن المستمر، والزمن حامل ليذه الظاىرة.
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Abstract: 

Rhythm is considered one of the problematic concepts, which 

received no precise identification due to its multiple elements, relation 

to a number of issues and presence in various arts like poetry, music, 

painting, sculpture, photography, and architecture, as well as natural 

phenomena like the movements of the sun and the moon. 
The philosophical problem of time is perhaps the most 

important and complicated issue that is included in the concept of 

rhythm. This is because of the formative relation between them in that 

time existential constituent of rhythm. Rhythm, as such, can be and 

time is only measured with number. Therefore, quantification became 

part of rhythm system. 
The continuous existence of time represents one of its aspects. 

Time is the vessel of all events. Nothing can exist outside of time. 

However, there can be divided and fragmented. It’s the psychological 

aspect, as man tends to divide time unconsciously and relating it to 

memory. Hence, time fragmentation imaginatively happens via past 

recollection. Therefore, rhythm can be considered as time constituent 

of the phenomenon, which is departed from the continues timeline and 

time being the vessel of such phenomenon.                   
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 المقدمة:

قديم، وأىم تعد قضية الوزن واإليقاع من أخص خصائص الشعر العربي ال
عمم العروض( من لبابو، من قبل أن يضع الخميل)ولب  القضايا التي الزمتو،

 ام توارثوه، ولم يحيدوا عنو.ومصطمحاتو، إذ سار الشعراء عمى نظ

وقد أكدت الدراسات القديمة، والحديثة عمى حد سواء، عمى عنصر التكرار 
الذي يجب توافره في السمسمة المغوية؛ ليتحقق اإليقاع، وقد يكون ىذا التكرار لظاىرة 
لغوية ما، أو مجموعة من األصوات، عمى أن يتحقق شرط االنتظام المطرد ليذه 

عمى مسافات زمنية متساوية؛ ولذلك ركزت التعريفات القديمة، والحديثة التكرارات، 
ن عمى عنصر الزمن، وُعد من أىم عناصر تشكل اإليقاع، ومن ىنا يبرز أكثر م

وىل ىو الزمن الفيزيائي نفسو؟ وما مفيوم الكم؟  سؤال ميم، فما الزمن اإليقاعي؟
 ُيشكِّل الظاىرة ويمضي؟.ىو شيء، وكيف ُيقسَّم الزمن عمى أجزاء متساوية، و 

ا عمى المنيج الوصفي يحاول البحث اإلجابة عن ىذه األسئمة، اعتمادً 
 رصدىا وتحميميا، ثم وصفيا، وقد اعتمدت التحميمي، الذي يركز عمى الظاىرة، محاواًل 

الدراسة عمى مصادر متنوعة، فمسفية، ونفسية، ورياضية، ومصادر أخرى منوعة، 
يجاد اإلجابات المناسبة، ثم أوجزنا  بيدف اإلمساك بتفصيالت الموضوع المتعددة، وا 

 أىم النتائج التي تمخض عنيا البحث.
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 العدد اإليقاعي

 بحث في مفهوم الكم في فمسفة الزمن 

؛ ادقيقً  ايدخل مفيوم اإليقاع في دائرة المفاىيم اإلشكالية التي لم تحدد تحديدً 
المشكالت، وحضوره في مختمف الفنون،  لتعدد عناصره وانفتاحو عمى نسق من انظرً 

كالشعر، والموسيقى، والرسم، والنحت، والتصوير، والمعمار، وكذلك الظواىر 
الطبيعية، كحركة الشمس والقمر، وتعاقب الفصول، كما تسرب إلى أجيزة اإلنسان 

 .(1)الداخمية، وحركة أعضائو، من الدورة الدموية، إلى التنفس، ودقات القمب

تعد مشكمة الزمن الفمسفية من أىم، وأعقد المشكالت التي يشتمل ويمكن أن 
عمييا مفيوم اإليقاع؛ وذلك بسبب العالقة التكوينية فيما بين المفيومين، بوصف 

؛ ولذلك آثرنا ىذه التسمية) العدد اإليقاعي(؛ إذ (2)الزمن يمثل المقوم الماىوي لإليقاع
، وىو مصطمح (3)الزمن ال يقاس إال بالعدداإليقاع ال يفيم إال من خالل الزمن، و  إن  

 .(4)أطمقو ابن سينا في معرض تعريفو لمشعر

وقبل المضي في بيان الزمن، وعالقتو باإليقاع، ومفيوم العدد اإليقاعي، 
 لتتضح لنا تمك العالقة وطبيعتيا.؛ ايجدر بنا تحديد معنى اإليقاع لغويً 

: اووقوعً  اوقعً جاء في لسان العرب" وقع عمى الشيء ومنو يقع 
 اسقط،.....ووقع المطر باألرض، وال يقال سقط....ويقال: سمعت لحوافر الدواب  وقعً 

.... وأوقع ظن و عمى الشيء، ووق عو، كالىما: قد ره وأنزلو....يقال لكل آن ُيتوق ع اووقوعً 
قد وقع األمر...والوقعة والواقعة: صدمة الحرب... والتوقيع: رمي قريب ال تباعده 

نك تريد أن توقعو عمى شيء... والتوقيع اإلصابة...والوقع والوقيع: األثر الذي كأ
يخالف المون... والواقع، الذي ينقر الرحى... واإليقاع: من إيقاع المحن والغناء وىو 
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، وفي مقاييس المغة" وقع: الواو، والقاف، والعين أصل (5)أن يوقع األلحان ويبينيا"
فيو واقع.  ا، يقال: وقع الشيء وقوعً عمى سقوط شيء رجع إليو فروعو،يدلواحد ي

والوقعة: صدمة الحرب... ومواقع  يامة؛ ألنيا تقع بالخمق فتغشاىم.والواقعة: الق
 .(6)الغيث: مساقطو...والسيف الوقيع: ما شحذ بالحجر"

وقع( والدالالت التي يقع عمييا لفظ ) يتبين مما سبق أن أىم المعاني
بعد وقوعو، ومصاحبة الصوت  امحسوسً  افعل، أو الحدث، أثرً ومشتقاتو، ىي ترك ال

من داللة  المفعل أو الحدث، وترقب حدوث فعٍل، أو تكراره، وىي معاٍن قريبة جدً 
، ليا أثر محسوس، أو متوقع، امصطمح اإليقاع في الشعر، فيو أصوات منتظمة زمنيً 

يدخل الزمن في  بتكرار وحدات صوتية متساوية، يفصل بينيا سكون نسبي، وىنا
من أسس تشكل اإليقاع، في عمميتين  اعممية التجزيء الحاسمة، والتي تمثل أسً 

ال انعدمت الحدود بينيا، وتداخمت، فيصعب  مترافقتين، ىما التجزيء، والتنظيم، وا 
 ويبطل التكرار، وىو شرط اإليقاع.التمييز بينيا، 

يرسميا النظام  انطباع صوتي خيالي، أما األثر، فيو صورة ذىنية، أو
الصوتي المسموع في الخيال؛ ألن اإليقاع شيء خيالي، وليس لو وجود مادي، وىذا 

 .(7)عند فالسفة العرب القدماء االفيم كان حاضرً 

ير مقصود، مثمما نجده وينقسم اإليقاع من حيث وجوده عمى قسمين: تمقائي غ
ول بتعقد عناصره، وبانتظامو عن األ عية المختمفة، وفني مقصود، ينمازالطبي في الظواىر

 ا نجده في إيقاع الشعر وجوازاتو.، مثمم(8)، وخروجو عن ىذا النظام حينا  آخراحينً 

حدد الفالسفة القدماء مصطمح اإليقاع بصورة أكثر دقة من سواىم من النقاد، 
ه( 256والعروضيين، والبالغيين؛ لتركيزىم عمى عنصر الزمن، فقد عرفو الكندي) ت
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، وعرفو الفارابي (9)فعل فصل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابية" -"اإليقاع
، وعند ابن (10)بقولو: "اإليقاع ىو النقمة عمى النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب"

سينا" ىو: تقدير ما لزمان النقرات، فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان اإليقاع 
ن اتفق أن كانت النقراتالحنيً  محدثة لمحروف المنتظم منيا كالم، كان اإليقاع  ، وا 
 .(11)"ا، وىو بنفسو إيقاع مطمقً اشعريً 

يتضح من ىذه التعريفات، الفيم الدقيق لألساس الذي ينبني عميو اإليقاع، 
والمكو ن الرئيس لماىيتو، فاإليقاع بيذا الفيم تنظيم زمني لمصوت، بفرض الزمن فراغ 

رية، فيتم ممؤه بأجزاء متناسبة، متساوية، وىذه األجزاء، لألحداث، قابل الستيعابيا بح
 ني والعددي، يحدث منيا االئتالف.بتناسبيا الكيفي، وتساوييا الزم

ما يحدث ىذه األجزاء ىي الحروف، وتناسبيا الكيفي إن   وفي إيقاع الشعر، فإن  
تبقى بتحديد مواضع الحركة والسكون عمى خط الزمن، فيمأل الصوت أجزاًء منو ، و 

نقاط فصل فارغة يمثميا السكون، وىذا التناوب، والتغير ىو الذي يولد فينا اإلحساس 
، ( 12)بالزمن؛ ألن الزمن تيار متدفق ومستمر، وال يحدث إدراكنا لو إال بإدراك التغيرات

فالتغيرات الزمنية ال يمكن اإلحساس بيا إذا استمرت عمى خط متصل، ويحدث 
ميما كان ىذا الفاصل  -يا بفاصل، ثم عودتيا من جديداإلحساس بيا عند انتيائ

م إدراك ؛ لتتمكن الحواس من إدراكو، ومن ثاعمى أن يكون محسوسً  -االزمني صغيرً 
 التغيرات، واإلحساس بيا.

وبالنظر إلى اتساع مفيوم اإليقاع عند المحدثين، وتجاوزه لفني الموسيقى، 
خرى، كالنحت، والرسم، وغيرىا، فقد تم إلى فنون أ -السيما عند الغربيينو  -والشعر

ليذه الرؤية، أحدىما: اإليقاع اآلني، وىو اإليقاع  االفصل بين نوعين من اإليقاع وفاقً 
الذي يتم إدراكو عمى أنو كل ال يتجزأ، حيث يختفي فيو التتابع الزمني، مثل إيقاع 
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، وىي تختمف اة زمنيً ، فعناصر اإليقاع في كل منيما ليست متتالي(13)الموحة، أو البناء
باختالف المتمقي، في كميا ونوعيا. أما اآلخر: فيو اإليقاع الزمني، ومنو إيقاع 
الشعر، فيو شكل أو نظام معقد، يعتمد التتابع الزمني، فوجود أحياز زمنية منتظمة 
يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيو ما نتوقع حدوثو، أي أنو نسق زمني من 

النبرات، أو ظاىرة ما من الظواىر  أي تكرار المقاطع الصوتية، أو ،(14)التوقعات
الصوتية، في فترات زمنية منتظمة، فاإليقاع يتكون من" تكرار النبرات عمى مسافات 

 .(15)زمنية قصيرة متقاربة"

ومثمما يؤكد الغربيون عمى عنصر الزمن في اإليقاع، نجد الباحثين العرب 
مى إن الزمن ىو العنصر األىم بين عناصر اإليقاع، متفقين أو يكادون يجمعون ع

يقاع الشعر عمى ىذا األساس مساحة (16)والوسط المسيطر، والمنظم لبقية العناصر ، وا 
بين  من الزمن، تنتظم فييا أصوات المغة في نسق مقصود يتصف بالتساوي، والتوازي

 أجزاء ىذه المساحة الزمنية.

و الوعاء الذي يكتنف، أو يحيط بمرك بات الصوت الزمن عمى وفاق ىذه الرؤية ى إن  
المتشكمة من الحركة والسكون، أو التصويت وعدم التصويت، وال حرج من أن نقول من 

 .(17)عمى مستوى الزمن من فكرة الوجود االوجود والعدم، إذ قد تكون فكرة العدم أغنى وظيفيً 

فإن الزمن ليس ومن وجية نظر أخرى، وبحسب نظرية أنشتاين في النسبية، 
مستقال خارج األحداث واألشياء، إنما يحدث من  الو وجود في ذاتو، أي إنو ليس وجودً 

، فيحدث اإلحساس (18)ترتيب وتعاقب الحادثات التي تحدث الواحدة بعد األخرى
مكن القول إن ، فياخياليً  ابالزمن نتيجة لحدوثيا بالتعاقب، فإذا كان اإليقاع مركبً 

منتظمة لمدركات حسية، وفي الشعر، عودات منتظمة لمدركات عودات  اإليقاع:
صوتية متناسبة ومتشابية، أساسيا الحضور والغياب، أو الوجود والعدم لالنطباعات 
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الصوتية لمحركات والسكونات عمى أساس أن الحركة وجود، والسكون عدم الحركة، 
والخالف بينيما) بين  ، أو ىو تْرك فعل الحركة، وترك الفعل عدمو،اوالعدم ليس شيئً 

الحركة والسكون( في الغيرية الضدية، وبمعنى آخر، الحركة وجود متحرك، والسكون 
 .(19)وجود ثابت غير متحرك

ذا أسقطنا ىذا المفيوم الفمسفي لمزمن عمى زمن اإليقاع في الشعر، فإن    وا 
ات نظامو يفيم عمى أساس إدراك حركة التغير، أي تعاقب الغيريات، أو الحادث

ن   ىذه الحركة في إيقاع الشعر، ىي حركة األعضاء النطقية التي ينشأ  المختمفة، وا 
عنيا الصوت، فيي تمثل بيذا الفيم حركة التغير، أو المدة الزمنية ليذه الحركة، 

منيما  والثبات يمثمو السكون؛ ألن الزمن يقاس بالحركة، والحركة تحدد بالزمان، وكاًل 
لمفيوم ىو ما ذىب إليو الفالسفة المسممون القدماء، أي أن ، وىذا ا(20)يحدد اآلخر

الزمن خاضع في تقديره لمقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر، والذي ينشأ عنو 
، وىو مفيوم يقترب، ويكاد يتطابق مع آراء بعض (21)التتابع، مثل ابن سينا، وابن رشد

 .(22)المحدثين من الفالسفة وعمماء النفس الغربيين

اإليقاع  ىذا الفيم وحده لمزمن ال يحل إشكالية اإليقاع الزمنية، فالقول بأن   ن  إ
ال  (23)ل من أحياز زمنية بعضيا ممموء، وبعضيا فارغالمغوي، ومن ثم الشعري يتشك  

، فالشيء الذي نقوم بتقطيعو، وتقسيمو إلى أجزاء متساوية، ايكفي لتفسير اإليقاع زمنيً 
في حال اجتماعو قبل التقسيم، ثم نقوم بفعل  ا، وحاضرً أوالً  ايجب أن يكون مجتمعً 

التقسيم المتساوي، وىذا ما ال يحصل عند إدراك اإليقاع، أو تحميل عناصره، السيما 
؛ وذلك ألن الزمن في حقيقتو" مركب مما (24)عنصر الزمن الذي ىو جوىر اإليقاع

 اليس بموجود مشاركً مما  امضى، ومما سيكون، فكيف يمكن أن نتصور ما كان مركبً 
 .(25)بماىية موجودة"
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الزمن وجود متحرك بحكم ارتباطو الوثيق بالحركة، وىو يتألف من آنات  إن  
متتابعة، يغيب عنا ما مضى منيا، وال يبقى اآلن الحاضر؛ ألنو سرعان ما يمضي ، 

، وما اأجزاءه، ما كان، وقد مضى، ولم يعد موجودً  فيو وجود ناقص، وغامض؛ ألن  
كون ولما يأت بعد، ووجود أي شيء قابل لمقسمة يستمزم بالضرورة وجود كل أو سي

، أو ما سيكون وىو ابعض أجزائو، بينما ال نجد من الزمان إال ما كان ولم يعد حاضرً 
 .(26)لم يأت بعد، فال جزء من الزمان حاضر عمى الحقيقة

كة أو الحادثة، ولما كان الزمان ال يوجد إال بوجود الحركة، وىو نتيجة لمحر 
التي تحتاج إلى زمن ما لحدوثيا، أو انتقاليا، فيذا يعني أن األزمنة المتتالية، ما 
مضى منيا، وما سيأتي، ىي نتائج لحركات متتالية، فالحركات أو الحوادث ال تنشأ 

 .(27) في وقت واحد، بل تكون الواحدة بعد األخرى، وكذلك الزمان

عن الفالسفة المسممين عند  ان لم يكن غائبً ويبدو أن ىذا التصور عن الزما
، اتعريفيم لإليقاع، ونجد ذلك في ثنايا حديثيم عن الزمان، والحركة، وارتباطيما معً 

وال  ا، ولو فارقو لم يكن الجرم موجودً ا، أو متحركً افالزمان" ىو مدة بقاء الجرم ساكنً 
الزمان، وال يوجد أحدىما من مت شيآن، فالزمان والحركة (28)"اموجودً  اكان الزمان أيضً 

، أو كما يقول )كانت(، بأن الزمان إطار ا، وينعدمان معً ادون اآلخر، إذ يوجدان معً 
، فكل حركة ليا زمان خاص مرتبط بيا، ىو مدة (29)لحيز األشياء، مشابو لحركاتيا

ان، حدوثيا، وىذه المدة الزمنية مشابية لحركتيا، وبانتيائيا، أو توقفيا، يحدث زمان ث
يتطمب  اىو مدة الحركة الثانية، أو مدة سكونيا، وعدم حركتيا؛ ألن سكون الجرم أيضً 

أن يشبو الحركة في ما إن الثاني لو خياران في التشكل، فجزًء من الزمن، وىذا الزم
لك تتوالى حركة وبذما أن يشبو السكون في حال الثبات، وعدم الا  حال حدوثيا، و 

و الحركات والسكون، والفرق بين الحركة والسكون، كون األزمنة بتوالي الحركات، أ
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الحركة" ىي النقمة من مكان إلى مكان في زمان ثان، وضدىا السكون، وىو الوقوف 
اثنتين إال أن يكون بينيما  في المكان األول في الزمان الثاني.... والحركتان ال تعدان

 .(30)زمان سكون"

عددية  اوث األشياء، ونحن نعطي قيمً ل أو حدفالزمن قيم عددية لمراحل تشك  
لألوقات أو األزمان التي تحدث فييا الحركات بالتتابع؛ ألننا ال يمكن أن نعي الزمان، 
أو نشعر بو ما لم نشعر بالحركة، كون الزمن" تابع لمحركة المادية، وناشئ عنيا، وال 

، وعند ذلك (31)من"بذلك الشعور اإلنساني بالز  ايوجد إال بعد وجودىا بالتبعية، مسقطً 
ينشأ الشعور بالغيرية، أو تجدد الحدوث، واستمرار التتابع، ويتشكل من ذلك متوالية 
عددية حركية، يمثل كل عدد منيا حركة بعينيا بالترتيب، ومتوالية عددية زمنية تابعة 

 .اأو زمن سكون وبالترتيب أيضً  ليا، يمثل كل عدد منيا زمن حركة بعينيا،

يف لمفيوم الزمن ىو في الحقيقة ليس الواقع الفعمي الذي ىذا التوص إن  
نتعامل معو لقياس الزمن، بل ىو طريق غير مباشر لقياس معدل تدفق التيار الزمني، 

لنظرية أنشتاين  افيذه النظرة ليست لمزمن المطمق، أو الكمي، بل الزمن النسبي، وفاقً 
رابطة وفي ادث، متصمة، متمارة الذكر، أي الزمن الخاص بحادثة، أو مجموعة حو 

ليتسنى لمعقل إدراك  (32)من مبدأ ومتناه عند آن مفروض" اآخذً ىذه الحال يكون الزمن"
الحركة، ومن ثم زمانيا، فالزمن من األشياء المدركة، آنيا غير المعروفة ماىية واآلنية 

 .(33)ىنا بمعنى ظيور الوجود من دون انفتاح الماىية

الزمان  احقيقيً  ادراكية لإلنسان ال تستطيع أن تدرك إدراكً العقل أو القدرة اإل إن  
المتدفق المستمر بالجريان من غير انقطاع؛ فتمجأ إلى تقطيعو، وجعمو سمسمة من 

العقل يحيميا إلى تصورات  الوحدات المتصمة، وعمى ىذا النحو تعمل في الحركة، فإن  
ر مستمر غير قابل لمتجزئة؛ ، أي إن الزمان عمى الحقيقة تيا(34)مستقمة، ومنفصمة
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ا أزمنتيا في خيالنا، فيو مرتبط بحركة الكون، ونحن نجتزئ الحادثات، ونجتزئ معي
الخيال يركز عمى حادثة ما، ويعمل عمى  اإليقاع مركب خيالي؛ ألن   ن  ولذلك قيل إ

. من (35)نقطة الفصل في خط الزمان نقطة وىمية ن  ، إذ إاوىميً  اقطيع زمانيا تقطيعً ت
ىنا تنشأ المشكمة الرئيسة في عنصر اإليقاع، وىي وقوع الزمن عمى خط التماس بين 

، فالفيزيائي ىو حركة التغير المدركة (36)االفيزيائي والنفسي، وربما تنازعو االثنان معً 
بالحواس، والنفسي يحدث من تجربة متوىمة لمتغير ال تستشعرىا الحواس، بل تتوىميا 

 .(37)رور الزمان كما لو كنا في ظالم دامسالنفس الستشعار م

من جوانبو، فيو حامل لمحادثات كميا،  اوجود الزمن المستمر يمثل جانبً  إن  
لمفصل  آخر لمزمن، قاباًل  اىناك جانبً  وال شيء يمكن أن يوجد خارج الزمن، إال أن  

 انفسيً  ازمنيً  اإليقاع محموالً  والتجزيء، وىو الجانب النفسي، ومن ىنا يمكن عد  
 لمظاىرة عمى خط الزمن المستمر، والزمن حامل ليذه الظاىرة.

وعمى الرغم من استمرار زمن اإليقاع، وتحرك أجزائو نحو الماضي، وعدم 
اجتماعيا في الواقع، فإن الخيال يضبط رسوميا، ويجمعيا، ألن التأليف ال يمكن إال 

ت المغة، ال تجتمع في الحس، ، ومعموم أن األجزاء التي ىي أصوا(38)باجتماع األجزاء
العقل، ومن خالل حفظ التجارب وتذكرىا، يستطيع  وال نسمعيا في وقت واحد، إال أن  

 أن يعقد الصالت والروابط فيما بينيا.

، وال يتأتى كل منيما إال بإدخال عنصر الزمن افالتخيل والتذكر مرتبطان معً 
الماضية، والحاضرة، والمتوقع  ، إذ تصبح أجزاء الزمن اإليقاعي(39)في تراكيبيما

حدوثيا في المستقبل مجموعًة في الخيال، وحاضرة في الذىن، فيمسك بيا العقل، إذ 
تحتفظ الذاكرة بمجمل تخطيطي لكل شعور، أو مثير نوعي، ويتم تخزينيا عمى شكل 
آثار منفصمة، ومستقمة، ومن خالل الترابط يتم االستحواذ عمى التجربة الحاضرة، إذ 
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طيع العقل اإلنساني التعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد في يست
 .(40)سياق ما يتذكر من تجارب مر بيا الشعور

 التجربة الشعرية تجربة غنية، تثير مراكز الحس واالنتباه، ويمكن عد   إن  
اإليقاع من أىم عناصر الجذب، والتوتر، والرغبة في المتابعة، والشوق لمعاودة 

 رداد األشكال المنتظمة في الزمن، أو استمرار تكرارىا.است

نْ  -والتأكيد ىنا ال يكون عمى عنصر الزمن فقط، فالزمن  -لإليقاع اكان مقو مً  وا 
طار لو، بمعنى أن خط الزمن اإليقاعي اأو حدثً  فيو ليس فعاًل  ، بل ىو نتيجة لمفعل، وا 
( عمى الرغم من المدة الزمنية فاعالتنحركة، لذلك )مستفعمن( ال تناظر )يأخذ شكل ال

المتساوية ليما؛ الختالف ىيأة الحركات لكل من الشكمين، ما يؤدي بالضرورة إلى 
" اإليقاع الشعري الحقيقي مصنوع من اجتماع فف ىيأة الزمن التابع لكل منيما اختال

من ، فالز (41)"االصوتيات؛ فيو تعزيز، وىو توتر، وليس الوقت سوى نتيجة مخمصة تقريبً 
اإليقاعي نتيجة مناسبة لمقدماتيا، وىي مجموعة الحركات والسكنات التي تنتظم في مدى 
زمني محدود يأخذ شكل نظاميا، بحيث لو تغير شكل نظاميا أصبحت مقدمات مختمفة، 

لمزمن  ن  ن نقول إينتج عنيا زمن إيقاعي مختمف عن زمن النظام األول، وليذا يمكن أ
 د بالنظام.حد  يُ  عدد، وشكالقاس باليُ  ااإليقاعي كم  

بناًء عمى ىذا الفيم لمزمن، واإليقاع، والعالقة بينيما يتبين لنا مقصود ابن 
)العدد(  فيو مركب إضافي، يتألف من لفظ سينا من مصطمح )العدد اإليقاعي(،

اإليقاعي( ويشير بو إلى الزمني، ومن المفظ المضاف إليو )ويشير بو إلى الكم 
يقاع ال ينشأ إال عن نظام مخصوص يخضع لمبادئ عمم الرياضيات، اإل النظام؛ ألن  

، فمبادئ العدد تضبط الكم، ليحدث التساوي بين األجزاء (42)والطبيعة، واليندسة
المكررة، ومبادئ اليندسة تضبط مواقع الحركات والسكنات؛ ليحدث التشابو في 
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 بحضور خصائص في ذاتو إال النسق، فالتساوي، أو التناسب ال يكون فاعاًل 
التأليف "فبة، ومطابقة الكيف بين األجزاء، ، فيحدث التأليف بانسجام النس(43)الكيف

بعضو من بعض،  افيما لو مقدار وحركة وموضع، وفي ما يكون متركبً  ايقال حقً 
 .(44)بعضو فوق بعض، بحيث أال يمكن لمقدار من جنسو الدخول فيو" اوموضوعً 

ما بالعدد، أي عدد الحركات والسكنات، وما ينتج عن فالمقدار والحركة يعبر عني
مجموعيا من زمن، والموضع ىو نسق التتابعات، وكيفية انتظاميا لتشكيل ىيأة ما، 

 .(45)يحدث من تكرارىا اإليقاع، أو ما يسمييا الفارابي بالجزء الناقص من القول الموزون

ل المتماثمة أو التوازي ىو التكرار ىو الصفة المائزة لإليقاع، وتكرار األشكا إن  
، وىي نفسيا ما أطمق عمييا الفارابي (46)ما يسميو عمماء الرياضيات، الكمية الثابتة

بالجزء الناقص من القول الموزون، وابن سينا بالعدد اإليقاعي، وال غرابة في أن 
سيقى عمم المو  تتوافق تعبيراتيم في اإليقاع، وقوانينو مع مقوالت عمم الرياضيات، فإن  

، والوحدة اإليقاعية (47)عند العرب كان في زمن ما من الدراسات الرياضية العالية
الصغرى التي تمثل العدد اإليقاعي ىي التفعيمة، ومن تكرارىا يتحقق مبدأ التوازي، أو 

 التساوي بين األجزاء.

من األنماط اإليقاعية، سوى فروعيا، وىذه  اففي الشعر العربي ستة عشر نوعً 
ميا صورة واحدة من األجزاء دائما) التفعيالت(، فإذا تكررت الصورة زان ال تشك  األو 

بيما  انفسيا، مثل ) متفاعمن متفاعمن( أصبح الجزء الناقص من القول الموزون تامً 
وتكون التفعيمة ىي العدد اإليقاعي الواجب  ،(48)، وىو من اإليقاعات البسيطةامعً 

ذا لم تتكرر، وُأردفت  اجزءً  ابجزء غير مساٍو ليا، كان المجموع منيما معً  تكراره، وا 
فاعمن(، أي إن العدد اإليقاعي ىو ، مثل) مستفعمن (49)من القول الموزون اناقصً 
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، بالترتيب نفسو، ليحصل من ا، والتكرار يجب أن يكون ليما معً امجموع التفعيمتين معً 
 . (50)مجموع الجزأين جزء تام من اإليقاعات المركبة

العدد اإليقاعي عمى وفاق ىذه الرؤية ينقسم عمى قسمين: العدد اإليقاعي  إن  
البسيط، وىو جزء ناقص من القول الموزون) التفعيمة المفردة(، والعدد اإليقاعي 

جزء ناقص من القول الموزون) تفعيمة + تفعيمة مغايرة(، وتكرار  االمركب، وىو أيضً 
 ا، ويمكن أن ُيفرض جزءً امكن أن يفرض بيتً العدد اإليقاعي لكال النوعين" ىو الذي ي

، فاإليقاع أساسو التكرار، وقد التزم (51)"امن بيت، وأما الجزء الناقص فال ُيفرض بيتً 
القديم بيذا القانون، وال نجد في الشعر القديم قصائد منظومًة عمى  الشعر العربي

   ناقص من اإليقاع.تفعيمة واحدة؛ ألنيا عدد إيقاعي غير مكرر، وبالتالي فيو جزء 



 م.م كامل عبد األمير حمود&  أ.م.د يحيى ولي فتاح حيدر   في فمسفة اإليقاع في مفهوم الكم والزمن عيالعدد اإليقا 

- 062 - 

 الخاتمة:
المفردة، بل  قاع، معاودة األصوات الجزئية، أوال يعني مفيوم التكرار، في اإلي -

 معاودة وتكرار مجموعة مؤتمفة عمى نسق مخصوص، ليا بداية ونياية، وىيأة.
يشير مفيوم العدد اإليقاعي، إلى ىيأة النسق الصوتي المؤتمف، والذي يشكل،  -

 ع.بتكراره، اإليقا
الزمن تابع لمفعل، ينتظم بانتظامو، وال يظير االنتظام في الفعل، إال بتتابعو، وأقل تتابع  -

 منتظم لإليقاع، ىو العدد اإليقاعي، وىو الكم الزمني، الواجب تكراره لحدوث اإليقاع.
، عبر حفظ العدد اإليقاعي، أو الكم يحدث التجزيء المنتظم لإليقاع في الخيال -

عادة مطابقتو مع كل عدد مكرر جديد، بصورة غير واعية.الزمني في الذاك  رة، وا 
 ويمثل تياًرا مستمًرا، ،يرتبط بحركة الكون الدراسة أن لمزمن مفيوًما فيزيائًيا،أظيرت  -

يفصميا العقل، ألجل  إطاًرا لألفعال، بالحوادث الجزئية، ويمثلومفيوًما نفسًيا، يتعمق 
نتيا بالحوادث المشابية، وبذلك يستعيد العقل الزمن إدراكيا، وتحتفظ بيا الذاكرة؛ لمقار 

 ، فيتم تقسيم الزمان خيالًيا، وىو ما يحصل في اإليقاع.الماضي
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