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  ملخص
ن      ف ع ي الكش ع ف رورة التوس ن ض ا م إنطالق

ي  راث الموس ة للت يقية المكون ة الموس يات اللغ قي خصوص
ي   األردني، وبما يحدد الحقا أحد مالمح الهوية الموسيقية الت

كال     ين أش دف تقن زه، و به ق   تمي اع المراف ائف اإليق و وظ
ين      ة ب ة األدائي المتعددة في العمل الموسيقي من خالل العالق

ق، ال س    اع المراف ي واإليق اع اللحن ات اإليق يما وأن الدراس
ول م ت ة ل ة  المحلي ة األدائي افي بموضوع العالق ام الك االهتم

بين اإليقاع اللحني واإليقاع المرافق، واقتصارها على رسم  
ي       لوحة عامة لل أنواع اإليقاعات المستخدمة ف تعريف فقط ب

ة يقا العربي ي عنصر   الموس ي ضرورة التفصيل ف ا يعن مم
تناولت هذه الدراسة ظاهرة فقد . هام من عناصر هذه اللوحة

التنويع في اإليقاع المرافق لتبرهن على قيمة الظاهرة آناتج 
.  يةلتلك العالقة ذات التأثر والتأثير فيما بين الخطوط اإليقاع

  
  اإليقاع العربي، التنويع اإليقاعي :مفتاحيةالكلمات ال

  Abstract 
This study examined the phenomenon 

of variation in Arabic accompanying music 
rhythms to demonstrate its value as an 
outcome of the interactive relationship 
between rhythmic lines. The significance of 
this study stems from the need to elaborate 
on distinguishing characteristics of the 
musical language that constitute the 
Jordanian musical heritage and define its 
identity. Local studies have been limited to 
providing a general definition of multiple 
rhythms used in Arabic music. They fail to 
give adequate attention to the multiple 
forms and functions of accompanying 
rhythm (darb) in the musical work through 
the relationship between melodic and 
accompanying rhythms. This creates a need 
for more thorough elaboration on the topic, 
which is what this study attempts to do. 
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   :خلفية الدراسة
تبدو القضايا المرتبطة باإليقاع الموسيقي من المسائل األآثر إلحاحا في عصرنا، إذ نجدها تشكل محورا 

الموسيقية لنظرية الموسيقا ووصوال إلى بدءا من الجماليات ( رئيسا في االتجاهات المختلفة من العلوم الموسيقية 
آما وأن النظريات، و تاريخ األداء الموسيقي، والتربية الموسيقية أيضا ال تتخطى اإليقاع . نظرية الموسيقا

ومع ذلك، فإن المعطيات المتراآمة من الدراسات النظرية . الموسيقي آأهم جانب من جوانب عملية األداء
  .في مجال اإليقاع ال تزال متباعدة إلى حد آبير الموسيقية أو نظرية األداء

  
   :أهمية الدراسة

راث             ة للت يقية المكون ة الموس تنبع أهمية الدراسة من ضرورة التوسع في الكشف عن خصوصيات اللغ
  .مالمح الهوية الموسيقية التي تميزه الموسيقي األردني، وبما يحدد أحد

   
  :مشكلة الدراسة
ذي      نها تتناولمشكلة الدراسة في أتكمن  ق، ال اع المراف ي واإليق بالتحليل العالقة األدائية بين اإليقاع اللحن

، في حين أن عملية األداء تعكس حالة من اإلبداع، تتمثل "الهيكل"اقتصر تدوينه في المراجع المتوفرة على رسم 
ات اللحن  زز جمالي ا يع ل، مم ك الهيك وع عرض ذل دد وتن ي تع رى الب. ف ول احث أن الدراسوي م ت ة ل ات المحلي

ة     م لوحة عام االهتمام الكافي بموضوع العالقة األدائية بين اإليقاع اللحني واإليقاع المرافق، واقتصرت على رس
ة       يقا العربي أنواع اإليقاعات المستخدمة في الموس ة أنظر  (  للتعريف فقط ب ي ضرورة    )1993. الغوانم ا يعن ، مم

  .حةالتفصيل في عنصر هام من عناصر هذه اللو
  

  :  هدف الدراسة
تقنين أشكال و وظائف اإليقاع المرافق المتعددة في العمل الموسيقي من خالل   الدراسة فييتلخص هدف 

ى آاهل عازف         ي الغالب عل ع ف ي تق ازفي( التنويعات والتشكيالت الت اع ) ع إن     . آالت اإليق ا هو معروف ف وآم
ب ا ازف اإلي ألالجان اط ع ز لنش ر ممي أليفي أم ي والت ذه   دائ ة ه ًا، ودراس انبين مع ط الج ى رب د عل ذي يعتم اع ال ق

  .أهمية أثناء التوافق التام بين آافة مكونات العمل الموسيقي التأليفية و األدائية تالمهارات األدائية ستكون ذا
  

  :منهجية الدراسة
  .مته أغراض الدراسةءلمال) تحليل محتوى( يعتمد الباحث المنهج الوصفي 

  
  :مجتمع الدراسة

  . تكون مجتمع الدراسة من اإليقاعات المستخدمة في الموسيقى العربيةي
  
  



 المجلة األردنية للفنون

243 
 

  :عينة الدراسة
اذج     ة ونم عبية األردني يقا الش ي الموس ار ف ات ذات االنتش ك اإليقاع ي تل ة ف ة الدراس حصر الباحث عين

  . تطبيقية عليها
  

  :سؤال الدراسة
  .اللحني و اإليقاع المرافقيتمثل سؤال الدراسة الرئيس في ماهية العالقة بين اإليقاع 

  
  :األدوات المستخدمة في الدراسة

اذج            ه من نم اج إلي ا يحت دوين م ى ت ي المراجع، إضافة إل لجأ الباحث إلى المدونات الموسيقية المتوفرة ف
  .سمعية

  
  :مفهوم العام لإليقاع في الموسيقاال

ي قضية  ل الخوض ف ث، قب ن الضروري   البح ه م رى الباحث أن ف ي دالتوق اع   عن ام لإليق وم الع المفه
ة     . الموسيقا وأهميته ووظائفه الرئيسة  في ا والمختلف ة أحيان فقد برزت فيه عالميا العديد من وجهات النظر المتباين

ي  من نوعا معينا يمثل اإليقاع الموسيقيف. أحيانا أخرى ك     آ التفكير الفن ة أو تل ذه الثقاف ز له وذج ممي ى   .  نم وهو إل
ة      عكس تلكجانب التنظيم النغمي ي ايير المكاني ل في المع ة  –السمات الفنية و الجمالية الكونية  والتي تتمث . الزماني

ن  آشكل من أشكال    في الموسيقى أساسي عنصر اإليقاعف ل   الف ة، ب ا  شرط ضروري   و الزماني ومن   .في وجوده
ق  ه تتحق ةخالل اة عملي يقى حي ى الموس تنادا إل لمات من التحول اس دة المس ة الرائ اعاإل( اللغوي ةال -يق نغم -كلم  -ال

إن سمة اإليقاع في آما و. انفعالها النفسي ودرجة الموسيقى انتشار طبيعة حددي ذيال إلى المجال التطبيقي )اللهجة
يس  . أيضاً  طبيعة اإلنسان وب،الزمانية العامة بالحرآةمرتبط  )اإليقاع(فهو .الموسيقى العربية ذات طابع عالمي ول

ك   ود ذل دفة وج ائد االعتق بص ذي   اد الس ة وال ور القديم ي العص ات     ف ق اإليقاع ى تواف ير إل ول (يش  ، أواألص
ع  والعشرين ةاألربع) الضروب اعات األ م ومالس ي الي ع وعشرين ف ك . رب ان متضمن لتل م اإلنس ا وان جس آم

دى اإلنسان ا    .األصول، ال سيما وأن نبض القلب متغير في آل ساعة ليم أو  فهناك أشكال مختلفة لدقات القلب ل لس
  . 1...المريض أو النائم

ولعل من أآثر تعريفات اإليقاع الموسيقي شيوعا بين مجموعة متنوعة من المفاهيم ما تتناوله آظاهرة 
 The New Grove dictionary of music»في قاموس غروف  Rhythm -"إيقاع" فكلمة . زمنية عالمية

and musicians» وAllgemeine Enzyklopadie der Musik»   المضي قدما"مفسرة على أنها"، "
             هيجلومن تلك المنطلقات يدرس . الطبيعة الجدلية لحياتية، والتدفق الزمني العام ذا، حيث تصف العملية ا"التدفق

 )Hegel(اوبتمانه، و  )Hauptmann( خصائصه المحافظة على الطابع الوجودي  ومحتواها الداللي. 
     على أنه يفهم اإليقاعففي بعض الحاالت، . ية البحتة لإليقاعات ذات محتوى غامضالتفسيرات الموسيق

تسير " آحرآة موج"أو  ،)R.Shteglih(خال من األشكال الثابتة " تدفق منظم ذو مغزى للطاقة الموسيقية " 
                                                 

1. http://orpheusmusic.ru/publ/iranskaja_muzyka/221-1-0-488 
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في حاالت أخرى، هناك و. الى ما النهاية وبال عودة، فال تعيد نفسها آما آانت، ولكن في جوهرها مماثلة لنفسها
، آأداة لبث الروح فيه، مما يوفر أساسا لفصل Meter" الميزان"تفسير آخر لإليقاع يعتمد على مفهوم مماثل ل

 . األجزاء في الشكل البنائي
ويفسر ذلك تمشيا مع .  لإليقاع ليست بالقليلة يمعان" القاموس الموسيقي"في  G.Rimanويورد ريمان 

العمل اليومي، وذلك "آلية تسهم في ظهور ظروف ل ) اإليقاع(المعاصرين بوصفه  اتريفتعريفات السابقة والتع
  ". بفضل الخلط المنوع بين الطول و القصر

بناء زمني ألي عمليات : "آما وهناك العديد من التعاريف بالمعنى األآثر عمومية من اإليقاع الموسيقي
" التناوب أو التكرار الحتمي"، و"عي أي حرآة أخرى الحرآة اإليقاعية"تميز " نوعية خاصة"، "متصورة

من الناحية النفسية، فإنه يؤآد أساسا على الصفات العاطفية والحيوية التي ال تقل قيمة في . آمبدأ ألسس التناسب
ولنعطي بعض األمثلة . االنفعاالت الداخلية فيحد ذاتها، بغض النظر عن الميزان وتتجلى في التغيير 

 :التوضيحية
ظاهرة وهو في وجوده يعتبر . اإلسالمية ، هي األساس اإليقاعي في التقاليد الموسيقية العربية"األصول" - 

وحدة بنائية هيكلية يميزه على أنه  –ستوى النحوي الم –فالمستوى األول . متعددة األبعاد والمستويات
حدد عمل األصول آفاصل زمني آبير ي - التأليفي  - المستوى المتوسط . قوم عليها حرآة إيقاعيةتموضوعة 

للعازفين الذين " معيارا"، يقوم على أساسه تطور الشكل الموسيقي، وفي نفس الوقت يعتبر )فقرة إيقاعية(
وعلى سبيل المثال، وعلى غرار الشعر الكالسيكي  .من أهم معايير المهارات التقنية ةيضعون دقة عزفه آواحد

عن الطبيعة العاطفية للموسيقى اليونانية القديمة واإليقاعات األآثر استخداما الوصول إلى فكرة  ناالقديم، يمكن
  Moduses اليونانية األجناسويمكن طبقا لنماذج . وتفضيال، مما يدل على نماذج األذواق الجمالية اليونانية

ي في اإليقاع أن نرسم حدود موسيقى القرون الوسطى التي تتميز حقيقة بداللتها على تطبيق المنهج العلم
 ).طريقة التدوين الموسيقي(الموسيقي 

في تجربته اإليقاعية  A.Gabrielliويمكن رؤية نموذج خاص من عصر النهضة يبرز لدى غابرييلي 
. و الهارمونية المخفية لبنائيةإيقاعيا بوليفونيا من نمط جديد أثناء التحوالت ا ثراءمن خالل أعماله التي تتضمن 

فعلى سبيل المثال، يمكن مالحظة ذروة مدرسة فينا الكالسيكية  ،اإليقاعية الالحقة بأنماطهار وهذا وتتميز العص
. للبناء الهيكلي ومنشئفي مؤلفات بيتهوفن، إذ يبرز دور اإليقاع آعنصر مالزم وآمنظم ومحرك  بالنسبة لإليقاع

ود  في آافة األساليب الموسيقية  آدليل إيقاعي رئيس لها وموج rubatoبينما تتميز الموسيقى الرومانسية ب 
 .سحرا خاصا ومظهرا فريدا من نوعه االتي يعطي الموسيقى من خالله

في نفس الوقت، فإن التجربة الموسيقية العالمية تتضمن العديد من األمثلة التي تشير إلى اإليقاع آظاهرة 
عي، ونعني هنا تلك الثقافات الموسيقية في ثقافية عالمية، ووجود تقاليد قديمة عالية المستوى من اإلبداع اإليقا

. ضيةآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، والتي تغطي جزءا آبيرا من المجموعات البشرية  والعرقية على الكرة األر
استقاللية ذاتية  وليس عنصرا ترآيبيا إضافيا للمكون السلمي اإليقاعي، إذ ال يقتصر  فاإليقاع هنا يعتبر نظاما ذا

. ن هذه النظم اإليقاعية على النطاق الموسيقى، بل ويمكن تفسير ذلك وبشكل واسع من منطلقات ثقافيةمضمو
  . اإلبداع اإليقاعي للتأآد من ذلك األخرى منويكفي لذلك ترآيز االنتباه إلى تلك األنواع 



 المجلة األردنية للفنون

245 
 

  :المفهوم الموسيقي لإليقاع
في الموسيقا منذ أقدم  القومية حامل للهويةاشار العديد من الباحثين المعاصرين إلى أهمية اإليقاع آ

أن المجال ، باألرمنية الموسيقىفي  اإليقاع عن الدآتوراه أطروحة في  Dzhagatspanyan يقول .العصور
. أقل عرضة للتغييرات النغم من، نظرا ألنه على النقيض الذي أآثر ما تتجلى فيه هوية التفكير القومي هو اإليقاع

مختلفة من  في أنحاءيعيشون  ممن الملحنين والمؤلفين المعاصرين من بالنسبة لعدد آبير فةليس من قبيل الصدو
  .) Dzhagatspanyan .2000 :26(اإليقاع  بمجال الموسيقية لغتهم تحديث أن يرتبط، العالم

 وعندما يتم تفحص نظرية اإليقاع الموسيقي، فإنه من السهل مالحظة تلك العناصر المكونة لها، والتي
، Rhythm - اإليقاع: جرت العادة على عرضها في آافة المراجع ذات العالقة من خالل المصطلحات التالية

ولعل اشمل تعريف لهذه العناصر ما اورده صفي الدين األرموي، إذ . Tempo -والسرعة ،Meter -والميزان
ساوية الكمية على أوضاع مخصوصة اإليقاع هو جماعة نقرات بينها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار مت: يقول

فكما أن أدوار عروض الشعر متفاوتة األوضاع مختلفة . يدرك تساوي تلك األزمنة واألدوار بميزان الطبع السليم
األوزان ال يفتقر الطبع السليم في إدراك تساوي آل نوع منها إلى ميزان العروض، آذلك ال يفتقر الطبع السليم 

  ر من أدوار اإليقاع إلى ميزان يدرك به ذلك، بل هو غريزة جبل عليها الطبع السليم إدراك تساوي أزمنة آل دو
  .2)  140- 139 :1982. األرموي( 

ينبغي أنينظر ، 3ولتوضيح الفرق بين مفهومي اإليقاع آميزان واإليقاع آنقرات ذات عالقات زمنية ما
هناك  بوضوح، ولكن سماعه ال يمكن ، قدموحد اعتمادها على نبض إلى ما تتمتع به الموسيقى من خصوصية

على أنغام  التمايلأو  اليدينالتصفيق بأو  بالرقصالرغبة ما يحرك لدى اإلنسان  هذا النبض هوو. شعور دائم به
نبضات القلب أو مؤشر  مثل فهو. تنظيمومبدأ ال األساس و هو الموسيقى، "قلب"فالنبض . ، أو السيرالموسيقى
هذه مقاربة موضوعية من وجهة نظر الموسيقى، . ضرباتها في مدتها الزمنية أثناء نبضهاالتي تتساوى ، الساعة

النبضات، وهكذا هي  ال سيما وأن الكائنات الحية تعيش بفضل نبضات قلوبها، على الرغم من عدم سماعها لتلك
  .الموسيقى

مختلفة القوة فيما بينها،  ، علما بأن الوحدات الزمنيةبالوحدة الزمنية )ضربة، دقة(  "نقرة" آل تسمى
  .يمكن تمييز أنواع مختلفة من الموازينفهناك الضعيفة وهناك القوية، وطبقا لحالة المزج بين هذه النقرات 

على ميزان ذي نبض  المستخدمة والمعتمدةفيعني أي مزج ألنواع أزمنة النقرات  Rhythmأما اإليقاع بمعنى 
فإنه ينقر النبض، أما اإليقاع فإنه ما نعزفه، بمعنى آخر، قد يكون اإليقاع  فعندما يرافق المترونوم العزف،. واحد

، بينما الوزن يكون متجانسا على مدى اللحن، )متجانس أو غير متجانس( من نوع واحد من األزمنة أو أآثر
  :4حيث يمكن توضيح ذلك من خالل األمثلة التالية لنفس اللحن في موازين مختلفة

                                                 
في القرن العشرين بين النظرية  العربية بمصرالمستخدمة في الموسيقى اإليقاعات ). 2000( عبد اللطيف، شيرين: أنظر أيضا. 2

   .دآتوراه، آلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، مصر رسالة. والتطبيق
               ” إن اإليقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب“: يرفي آتابه الموسيقى الكب أبو نصر الفارابييقول . 3

  ).465: 1967: الفارابي( 
4 .http://school.4igi.ru/index.php?topic=740.0  
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  )1(مثال رقم
  

العربية، فإن  في الموسيقى cycles 5 "ألدوارا"وحيث أن اإليقاع عبارة عن صيغة بنائية ما، اخذت اسم 
ويكفي للداللة على ذلك ما تضمنته منظومة . اتسم ببعض السمات التي رافقته في التسمية) الدوائر(البعض منها 

، ثقيل الّرمل، خفيف الّثقيل، ثقيل الثاني، الثقيل األّولال(المدرسة العربية اإلسالمية من مسميات لهذه الدوائر
من مسميات اإليقاعات في المنظومة اإليقاعية  وما تتضمنه بعض، )خفيف الهزج، هزج، الخفيف الّرمل، رمل

،  نوخت هندي، النوخت، األقصاق، الدارج، سماعي طائر، سماعي فاخت، سماعي الثقيلال( العربية الحديثة 
المصمودي ، الدويك، الوحدة، الّشنبر الكبير، الّشنبر الّصغير، المدّور الّشرقي، المرّبع الّشرقي، العويص
  . إلخ...المصمودي الكبير، الّصغير

                                                 
ة،  .  5 اك   يستخدم مصطلح إيقاع في العديد من الدول العربي ذا  أسماء أخرى  ولكن هن وم،   له ة  ال في الموسيقى  فالمفه  مصرية واإليراني

ه    غرب أفريقيا في موسيقى شمال و،  darb" الضرب" يطلق عليه  ق علي ازم " يطل ا   في ، و mazim "الم  " األصول " ترآي
usul.  
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  . خصوصية التشكيل البنائي لإليقاع
النقرات المستخدمة في التشكيل من حيث الزمن نوعية  على اإليقاعات تنظيم األشكال السابقة من يعتمد

  )أآثر أو 48 إلى 2بين تتراوح  والتي( من النقرات عدد محدد من) بناء(يتكون آل تشكيل و .والثقل والجرس
آل ذلك يتم وضعه ضمن تشكيل يراعي استمرارية . القوية واللينة، الثقيلة و الخفيفة  إضافة إلى النقرات الساآنة

وبالتالي فإن التدوين الموسيقي المعاصر . النبض لوحدة القياس المستخدمة معيارا للعالقات الزمنية بين النقرات
و سنعرض هنا بعضا من تلك اإليقاعات التي يعتبرها الموسيقيون العمليون . فهوم اإليقاعيؤآد وحدة عناصر م

اللف، : أآثر انتشارا في الثقافة الموسيقية الشعبية األردنية، إذ إن أغلب اإليقاعات المستخدمة في األردن هي
، ألن األردن يعتمد على )لة االستعمالأما المرآبة فقلي( أي اإليقاعات البسيطة . األيوب، البلدي، المقسوم، الدارج

                          . لحن األنشودة الشعبية، أو المدنية العامية، أو الوطنية وغيرها من األناشيد خفيفة اللحن واإليقاع
وقد رسمت هذه اإليقاعات في العديد من المراجع والمصادر آنماذج موضحة   ).265: 1994. الحمصي( 

 :العمل، حيث سنحاول االستفادة من ذلك أثناء )الميزان و أنواع النقرات(  الرئيسةلخصوصياتها 
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صيغة إيقاعية تبرز الثقل والجرس هي ما عرفها درويش علي من القرن  تشير الدراسات إلى أن أبسط
انية ، والث"دم"  - األولى ثقيلة: ، و أصله نقرتان)Кароматов.1972 :18" (ضرب القديم" ـالسابع عشر ب

 :2/4في ميزان ثنائي بسيط  "تك"  - خفيفة

  
، بينما النوع الرابع ) األيوب، الملفوف و الوحدة المخالفة(  وقد وجدت ثالثة أنواع معروفة منه بمسميات

  .غير معروف التسمية، وتدوينها آما هو أعاله
متماثلة إلى حد ما في ) فأيوب، ملفوف، و غير المعرو(من الملفت لالنتباه أن ثالثة من هذه اإليقاعات 

األول (إلى نقرتين مختلفتي الثقل ) الزمن الخفيف(تقسيم الزمن الثاني في أيوب  ةرسمها اإليقاعي، مع مراعا
أما في . ، بينما في ملفوف تستبدل النقرة األولى من الزمن الثاني وتبقى الثانية على حالها)ثقيل والثاني خفيف

وعلى الرغم من ذلك، فإن الطابع الذي . ن الثاني مقسوما إلى نقرتين خفيفتينغير معروف التسمية فيبقى الزم
يترآه آل إيقاع مختلف عن اآلخر، وهذا ما ينعكس من خالل األلحان التي توظف تلك اإليقاعات، فأيوب وغير 

تخدامه في معروف التسمية آثيرا ما ترافق الموسيقى الصوفية و موسيقى حلقات الذآر، أما الملفوف فمميز اس
  .الموسيقى الشعبية، إذ تبدو دائرته اإليقاعية قصيرة

جاءت من مخالفة الرسم اإليقاعي له عن " مخالف" وفيما يتعلق بالمخالف، فيعتقد الباحث بأن التسمية  
ين بقية المجموعة، على اعتبار أنه حافظ على النقرة الثقيلة من شكل الضرب القديم وقسم النقرة الخفيفة إلى نقرت

  .خفيفتين
ولتأآيد هذا المنطق سنورد مثاال من الثقافة الموسيقية األوروبية يوضح الفرق بين إيقاعين في ميزان 

الطابع اإليقاعي لكل منها ، ولكن الميزان الثالثي نفسالمازورآا، على سبيل المثال، لديها و الفالس: ثالثي
 :مدة أطول عادة ذا) الوحدة األولى من الميزان( وي ، ويكون زمنه القأآثر سالسة الفالسف مختلف عن اآلخر،
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  )2(مثال رقم
  

، وبالتالي فإن جزءا من الثقل يبدو قد تخلص المازورآا، فالزمن القوي يبدو منقسما بين نقرتين أما في
  .الفالس من أآثر حدة المازورآا هذا ما يجعل إيقاعإلى التالية، ومن الوحدة األولى لينتقل 

  
  )3(مثال رقم
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 Variationsمن ناحية أخرى، فإن آال من اإليقاعات العربية السابقة يتمتع بإمكانية إدخال تنويعات 
ى هيكله الرئيس، إذ تعتمد عملية التنويع في الضروب اإليقاعية من وجهة نظر الباحث على إيقاعية مختلفة عل

تنويعات في الرسم اإليقاعي للضرب، و تنويعات تتضمن تشكيالت إيقاعية مع تغيير في النبر : ، هيمبادئثالثة 
Accentلسمات اللحن وتعمق تلك  ، و تنويعات مرآبة من النوعين السابقين، حيث تستخدم هذه التنويعات طبقا

فالوظيفة الرئيسة التي تقوم بها اإليقاعات تتلخص بالتأآيد على النبض الداخلي . األلحان بتأثيراتها االنفعالية
للحن، وفي نفس الوقت تحدد الفواصل وجزئياتها وأقسامها، وبهذا تعمل على تكامل التوازن والبناء في األغنية، 

 :ويستعرض الباحث بعضا من تلك التنويعات .تطور األغنيةإضافة إلى تعزيز ديناميكية 
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  وظيفة اإليقاع المرافق
الوسائل الفنية التعبيرية التي تكشف عن المضمون والشكل واألسلوب والقالب وغيرها  أحديعتبر اإليقاع 

وآما هو . عوهو يمتلك إمكانيات واسعة للتأثير االنفعالي على المستم. من خصوصيات العمل الموسيقي
معروف، فإن اإليقاع يقع في وحدة عضوية مع اللحن والهارمونية والنسيج والديناميكية والجرس والوسائل 

وهو إذ ينظم الموسيقا زمانيا، فإنه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الوسائل، ويساعد في إبراز إحساسات . األخرى
را في رفع المعنويات، بينما في الحاالت األخرى قد ففي بعض الحاالت نراه مؤث. ومعنويات وانفعاالت معينة

أآثر وضوحا وقوة، ) اإليقاع( يكون عامال مهدئا، آما وتكون القوة االنفعالية في التأثير لهذه الوسيلة التعبيرية 
 تجدر اإلشارة إلى أنه بغض النظر عن اإليجابيات الكثيرة لإليقاع، إال. ل من ذلكى أقبينما في الحاالت األخر

  .أنه في بعض الحاالت قد يكون قادرا على خلق جو من الملل، وخاصة إذا ما آان رتيبا
ويمثله التجسيد الزمني للنقرات ، "الدور" أو " الضرب" وهو ما يعرف في الموسيقى العربية بإيقاع المرافقة، 

اللحن الرئيس، وقد يكون موسيقية تحاآي بها بطريقة أو أخرى ) آالت( أو آلة ) أدوات( الصادرة عن أي أداة 
إال أن ما يقصد به إيقاع المرافقة، فإنه ذلك البناء اإليقاعي المميز . المثال السابق نموذجا صحيحا إلى حد ما

متعددة  Patterns -"نماذج"األس، والتي اصبحت  -التك، و عالمات الصمت -الدم، و الخفيفة -بنقراته الثقيلة
البلدي، المقسوم، الملفوف، األيوب، السماعي الدارج، السماعي ( تحمل مسميات خاصة بهاالمقاييس و

  . واحدا في التدوين الموسيقي المعاصر Bar -"حقال"، علما بأن آل نموذج منها يعادل )إلخ...الثقيل
تتحدد وظيفة اإليقاع المرافق من خالل عالقته باإليقاع اللحني، وسيحاول الباحث هنا توضيح سمات تلك العالقة 

  : تي يراها فيال
ة " فلعل أبسط  . محاآاة الميزان الموسيقي، وذلك عن طريق ضربات منتظمة الزمن على مدى اللحن " آل

ة هي    دي "طبيعية يستخدمها اإلنسان في المرافق ق      "األي ي تصدر األصوات عن طري وبغض  ". التصفيق " ، الت
ة الصوت ل أو خف ة ثق د طبيع ة تحدي ك( النظر عن إمكاني دم و الت ا )  ال وب عنه ا ين ة أو م ذه اآلل         الصادر عن ه

ول(  واع الطب يقي  )بعض أن زان الموس اة للمي ة آمحاآ ة اإليقاعي ي المرافق ن ف ا تكم ة له ة الرئيس . ، إال أن الوظيف
إليقاع اللحن، هذا وقد تتنوع المرافقة عن طريق إظهار  ostinatoبمعنى آخر، تشكل المرافقة هنا خلفية مستمرة 

ورة أو   ) نقرات( لنبرية فقط وإخفاء باقي نقرات الميزان، أو إخفاء النقرات النبرية وإبراز نقرة النقرات ا ر منب غي
  :الخلط بينها آافة

 
  6 )4(مثال رقم

                                                 
  ).2009. أنظر الخطيب( من رسالة ماجستير  الموسيقي مقتبسةهذه المدونة وبقية المدونات التي تبرز التوزيع . 6



  الدراس

252 
 

ة            إن غنائي ة ف ذه الحال ي ه ن، وف ن اللح أخوذة م يرة م ة قص دات إيقاعي ن وح ط م اع فق كل اإليق د يتش ق
بح اآث ق تص اع المراف ل اإليق ن وبفض ا اللح د ذاته ة بح ل األغني ل وتحم اعا، ب الطبع( ر اتس اع ب ع اإليق ) م

   :تنوعا إيقاعيا مالحظا

  )5(مثال رقم
  

وهناك تنويع آخر مستخدم بشكل واسع في األلحان الطويلة الممدودة، إال أنه في هذه الحالة يؤآد 
آة والحيوية على العمل يضفي الحر" ياهل الهوى " خصوصية سينكوبية، فاإليقاع السريع الرشيق في أغنية 

، المختلفة أللوانوهنا يظهر التعارض والتباين في تكوين العمل بين الطابع الصوتي وا، الذي يمتاز ببطء حرآته
العمل الذي يمتاز بلحنه العريض والبطيء، وذلك حتى  حيث تبتعد اإليقاعات في شكلها وسرعتها عن طبيعة

وذلك بغض النظر عن  الكثير من اإلرتجاالت الزخرفية التي تأخذ  يكتمل المعنى ويتكون الشكل العام للعمل،
  بعين االعتبار

  .المحافظة على الوزن، والتي تعتبر أمرا بديهيا بالنسبة لعازف اإليقاع 

   
  )6(مثال رقم
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جوهر ذلك العمل  يستطيع المؤدي أن يؤدي  مدى أي العازف يتم النظر إلى مهارة وللحكم على
 الطبيعة األساسية االنتقاص من عدم ولكن من المهم .اع و ديناميكية ووسائل تعبيرية أخرىالموسيقي من إيق
العديد من األماآن فهناك . وبما يبعد ذلك العمل عن طبيعته التقليديةبه التنويع المبالغ  أو استخدام للعمل الموسيقي

ليست  ناك العديد من األماآن التي تبدوفي األغاني التي تتطلب التنويع ويكون مناسبا لها، وفي نفس الوقت ه
االلتزام بقائمة من القواعد المعدة لهذا األمر، فإنه من الضروري  ويبدو أنه وبسبب عدم سهولة و بساطة. آذلك

الموضوع ، والعثور على إلى الموسيقى دائما عدم إغفال الطرق التقليدية في األداء والمعتمدة على االستماع
 .معه على مدى الزمن ذوي الخبرة الموسيقيين من يفية تعاملآمراقبة و، األساسي

  :7أنظر إلى تنويع الرسم اإليقاعي للسماعي الثقيل على سبيل المثال

 
  )7(مثال رقم
  

من أآثر النماذج توضيحا إلمكانية التنوع في المرافقة بين ثالثة ) 8( ، مثال رقم"جفرا" تعتبر أغنية
قلوب، و المقسوم، وذلك من خالل تحديد النبر على النقرات، مع المحافظة على البلدي، و البلدي الم: إيقاعات

استمرارية نبر الوحدة اإليقاعية األولى والثالثة من اإليقاع، إذ تبدو هنا متوافقة في اماآن نبرها مع اإليقاع 
  .اللحني

 

                                                 
7  .https://glnd.alexanderstreet.com/View/330016?setlang=zh_TW 
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  )8(مثال رقم
) مرافقة البيانو  والطبلة( قة اإليقاعية ، وبالنظر إلى المراف"عا لالال" ، وهو أغنية ) 9(وفي المثال 

  :يمكن التوقف على مجموعة من المالحظات

  
  )9(مثال رقم
  

 .األصل، والذي يتحرك بشكل مستمر دون تنويع" اللف" الخط اإليقاعي الثاني في البيانو يمثل إيقاع  -
اآن النبر، ويتحرك الخط اإليقاعي في الطبلة عبارة عن تنويع إيقاعي لإليقاع األصل مع مالحظة أم -

 .أيضا بشكل مستمر
الخط اإليقاعي األول في البيانو عبارة عن محاآاة إليقاع الطبلة مع األخذ بعين االعتبار إخفاء النقرات  -

 .المنبورة
انت تبدو متمايزة بعض ، وإن آ)العود والناي(إن عالقة هذه الخطوط اإليقاعية مع خط اإليقاع اللحني 

يكية األغنية، فاإليقاعات المرافقة متماثلة أحيانا مع اإليقاع اللحني، ومتناقضة احيانا تعزز من دينامالشيء، 
 .أخرى معه بسبب السينكوب في إيقاع اللف

، علما بأنه )خط الطبلة(وفي توزيع آخر لنفس األغنية، يتم استخدام إيقاع الوحدة البسيطة آإيقاع مرافق 
. ثاني من البيانو واحدا من إيقاعات األيوب أو الرومبا وحتى الكراتشيالخط اإليقاعي ال مع من الممكن أن يشكل

تجدر اإلشارة إلى أن أزمنة نقرات اإليقاع المرافق أطول من أزمنة نقرات اإليقاع اللحني، وهذا ما يخلق حالة 
  .اعتدال في السرعة
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  )10(مثال رقم
  

في دراسة سابقة آللة من خالل أيضا موسيقية ظاهرة آالتنويع اإليقاعي  إبرازالباحث  يودوفي الختام 
                          المهباش آأداة شعبية إيقاعية تم تدوين عدد من اإليقاعات التي حملت تسميات شعبية من لدن العازفين

الترحيب بالضيف، رقصة يد المهباش، سباق (، وهي ذات عالقة بالبيئة األردنية )1181: 2006.الدراس(
وآما . على أن تدوين هذه اإليقاعات جاء على شكل عزف منفرد على المهباش. )إلخ...تنظيف المهباش الخيل،

  :يبرز التدوين فهي ال تتعدى التنويعات إليقاعات أصيلة، وسنورد منها لحن تنظيف المهباش آمثال

 
  )11(مثال رقم
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  :الخالصة
غنية الشعبية األردنية، ألاإليقاع المرافق من خالل افي محاولة الدراسة تتبع العالقة بين اإليقاع اللحني و 

  :تم التوصل إلى النتائج التالية
 .يمثل اإليقاع المرافق دليال إيقاعيا لماهية اإليقاع اللحني -
بدرجة إلى عملية تنويع ) إضافة لعمله آمرافق مستمر( يخضع اإليقاع المرافق آدليل في أغلب األحيان -

 .مضمونها عن المضمون اإليقاعي اللحني أو بأخرى بحيث ال تبتعد في
قد يشمل التنويع في اإليقاع المرافق إدخال إيقاعات مختلفة الطابع عن اإليقاع األصل، إال أنها قريبة  -

 .منه من حيث البناء، وفي نفس الوقت تبدو غير متناقضة مع المضمون اإليقاعي اللحني
ية من اإليقاع المرافق الدليل، إال أن ارتجال مدون للصورة األساس" نموذج" على الرغم من وجود  -

 .التنويعات يقع على آاهل عازف اإليقاع بالدرجة األولى
 .تكمن خصوصية األغنية الشعبية األردنية في استخدامها لعدد محدود من اإليقاعات المرافقة -
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