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  ملخص

يسعى الباحثان من خالل عرضهما لهذه الورقة 

في الموسيقا  ًاهام ًاتقديم نظرية مفادها أن للمكان دورإلى 

ألردنية عامة وقد تجّلى هذا الدور في الموسيقا واألغنية ا

لتقديم دالالت تبين مدى قّوة العالقة  اهما األمر الذي استدع

د عرض الباحثان بين المكان واألغنية الشعبية األردنية، وق

رتباط شواهد على إهذه العالقة من منظورين؛ األول يقّدم 

مكان العيش بالبنية اللحنية واإليقاعية واآلالت الموسيقية 

واألغنية والثاني؛ يقدم شواهد على المستخدمة في الموسيقا 

ورود نص المكان في األغنية األردنية، وقد اتّخذ الباحثان 

لتقديم تلك  ابدوي والريفي مرجعيتهمن الموسيقا والغناء ال

  . الشواهد

  :يةكلمات المفتاحال
  موسيقا عربية، أغنية أردنية، أغنية شعبية

  ملخص

  يهدف هذا البحث إلى إلقاء 

  ractThis pper t sg lign the symbolic 
meaniAbstract 

This paper aims to propose a theory 

assuming that Place plays an important 

role in music in general and has been 

demonstrates that Jordanian folk song is 

no exception in this regards. Referring to 

Bedouin’s and rural songs, The 

researchers provide evidence showing the 

strong relationship between the place and 

Jordanian folk songs from two 

perspectives: first, by providing evidence 

to link between place of living and 

melodic structure, rhythmic patterns, and 

musical instruments used and, secondly, 

by providing evidence from the text 

content of the songs. 

'  
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 مقدمة
 يحتل أن الحق من ولعله. الموسيقي العمل ذلك في بما ،فن أي من يتجزأ ال جزء - ) والزمان( المكان

 قد العلوم في وتفسيراته المكان مظاهر وتنوع تعددف .الحديثة العلمية المعرفة في المرآزية القضايا إحدى المكان
 العشرين القرن في موسيقاال نظرية نظمو مؤلفات في اقالموسي في للمكان النظرية الدراسة إن .الفن في فهمه يعقد

 هذه في المكان ان على يدل )وغيرهم ...شتوآهاوزنو ميسيان، وشنيتكه،و آزيناآيس،و ،.وآيج ،يبيرنفو بوليز(
 وفرةو ،موحدة منهجية وجود عدم وإن .الوضوح عن وبعيدة مختلفة خصائصب يتمتع تلك أو االموسيق

 من مزيد إجراء الضروري من يجعل العام الطابع ذات النظرية والدراسات المؤلفين عضلب الفردية المالحظات
 .)Махов، 2005: 2(  الغنائية على وجه الخصوص األعمال وفي ،عمومًا موسيقاال في للمكان الدراسة

 ةمساح تخصيص يتم بأنه علمًا ،والزمان المكان بين حميميةال االتصال فكرة على الدراسة هذه تستند
 وستستخدم. للمكان واضح مفهوم إلى يفتقد المعاصر الموسيقي العلم وأن سيما ال المزيد، لمعرفة  المكان لمفهوم
 الخصائص خالل من تتشكل التي الصوتية الفنية البيئة إلى االشارة إطار في" الموسيقي المكان"  مفهوم  الدراسة
   .)وغيرها ،الموسيقي التعبير ووسائل اء،واألد الموسيقي، الصوت( الموسيقية للمادة المكانية

) الحيز( المكان مع الموسيقية المادة استحضار على القدرة إطار في" المكان" مصطلح ويستخدم آما
 ونظرا. نظامه خصائص إحدى عن رآمعّب الموسيقي المكان مفهوم إلى ذلك يشير حيث ،"spatiality" المادي
 تلك العالقة توضيح يتم الدراسة فيف ،األغنية الشعبيةب  التصويرية لفنيةا العالقة عن يكشف المكان مفهوم ألن
 .تلك األغنية والدة عند التي تظهر الَصور خالل من
  

  الدراسة مشكلة
 األغنية فيموسيقية  فنية - تصويرية آظاهرة المكان خصوصية إبرازتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في    

    .األردنيةالشعبية 
  

  سةالدرا هدف
ورصد الصَور  ،األردنية الشعبية األغنيةمضامين  آأحد المكان إبراز إلى الدراسة هذه تهدف 
   .التي جاء فيها المكان في تلك األغنيةالموسيقية 

  
  البحثمنهجية 

وقّدما من ناحية موسيقية قّدم الباحثان وصفًا لبنية األغنية الشعبية األردنية وبّينا أثر المكان في بنائها 
مبادئ أو البالكشف عن  ُتعنىيعتبر هذا البحث من البحوث األساسية التي هد على وروده في نصها، وشوا

الخروج بنظرية أو تطوير نظرية قائمة، فالبحث يسعى للكشف عن مبدأ توظيف المكان في األغنية الشعبية 
   .)10:  1992، عدس( األردنية
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  نبذة عن األغنية األردنية
دو في الصحراء             يشير الباحث صبحي   يقا الب ة هي في األصل موس يقا العربي ى أن الموس يد إل ور رش أن

ي       ن الموسيقي العرب اء والف يد،  (والتي عرفت الُحداء آأول نوع من الغن د عرف   )188 – 187 : 2000رش ، وق
اء         دوي آالسامر والهجيني وغن اء الب ا   األردنيون الُحداء في باديتهم آما عرفوا أشكاًال أخرى من الغن اردة، أم الف

دبكات الشعبية آال     سكان الريف فقد عرفوا قوالب غنائية أخرى مثل الدلعونا وزريف الطول وغيرها، ورافقت ال
ًا     ة تبع يقية المرفق تالف اآلالت الموس ى اخ زات باإلضافة إل ة والقف ي الحرآ ات ف ع اختالف اء م ن الغن وعين م الن

ه  لطبيعة األلحان واإليقاعات؛ أما في جنوب األرد ن وتحديدًا في خليج العقبة، فقد ُعرف الغناء البحري الذي رافقت
  .   إيقاعات مميزة اسٌتمدت من تمّوج البحر مع استخدام آلة السمسمية وهي شبيهة بالكنارة عند المصريين

تالف الظروف     ة الخ اءت نتيج ّدة ج زات ع ت بمّي د تحّل ة ق ة األردني د أن األغني ّدم نج ا تق ى م اء عل وبن
اء في األردن         االجتم اين أشكال الغن ى تب رات إل ذه المتغي ة، إذ أدت ه اعية والتاريخية وتنوع التضاريس الجغرافي

ة          ـت األغني د ارَّخـ ة، ولق ة األردني دد مواضيع األغني ام   -من حيث طريقة األداء وتنّوع اإليقاعات وتع  -بشكل ع
ه        .أحداث التاريخ، وروح العصر وأحداثه بالكلمة واللحن واإليقاع دُأ نفُس ق المب ة؛ وينطب ه الفنّي فلكل عصر ميزاُت

رن العشرين            وسيقي في األردنعلى اإلنتاج الم ينات من الق ة الخمس ة في مرحل اني األردني د أن اتجهت األغ فبع
ي   –لالستعانة بالغناء الشعبي تنهُل منه دون تعديل ُيذآر  رة    –إذ لم يتجاوز التعديل الكلمة واإلخراج  الفن دأت فت ب

ا الموسيقي            ا ة المجاورة وتراثه أثرة باألقطار العربي لسبعينات من القرن الماضي تخرج عن النطاق الشعبي مت
زًا            ة يأخذ حّي ى المقامات واإليقاعات الفّني د عل اء المعتم دا الموشح والغن و ضئيًال     –التقليدي الفني؛ فغ ى   -ول إل

ين     يقيين المتعلم دأ بعض الموس ا ب عبي؛ آم نمط الش ب ال يقية  جان ة الموس دون الحرآ ة  . يرف اد الحرآ د أن ق وبع
ع بعض        ى، م ده موس ري وعب ق النم اص وتوفي ل الع ال جمي ن أمث يقيون م ون موس ة موهوب يقّية األردني الموس
ة                ى آل ات والعزف عل ه في النظري ي عمل ع الطموح توفيق النمري ألْن ينّم د دف م، فق الفوارق بينهم حتى في العل

ل الرُّ د جلي ى ي ود عل وا   الع ذين درس ل ال ن القالئ ا م زع ويوسف خاشو آان اس ف ا أن إلي وظ؛ آم ؤاد محف آب وف
رك         . وتتلمذوا على يد أوغسطين الما في القدس دخلوا معت د المصرية لي اد بعض خريجي المعاه ة ع بعد هذه الفئ

الي  ة مجاورة   الغناء في األردن بأنماط تمّثل مرحلة صبغها الطموح للتجديد، فأتى التجديد ُمقّلدًا ألس من   –ب عربي
اك            -ناحية فنّية على األقل   در؛ ولكن نجد أن هن ا ن اس إال م رة الّن َخ في ذاآ وع لترَس ولم تظهر أغاٍن من هذا الن

ين       ين، والملحن ازفين، والمغني اد في عدد الع رة تظهر بعض      . آثافًة في عدد األعمال الغنائية وازدي ذه الفت وفي ه
ا    مؤلفات يوسف خاشو لألورآسترا  ات اوغسطين الم السيمفونية األوربية آما ظهرت بوادر هذا االتجاه في مؤلف

راث      تمّدة من الت وتالميذه ونجد في أعمال المؤّلف الموسيقي عبد الحميد حمام ظهور روح الموسيقا الشعبّية المس
وم،    ولكّن ما ّميز األردن بشكل واضح هو الغناء المتأثر باألنماط الشعبّية التي ما. األردني ى الي تزال حاضرة حت

ة              ذا دالل انهم من اإلرث الشعبي، وفي ه انيهم وألح تقوا أغ ذين اس ين ال دد من المغن ولقد نجح في هذا األسلوب ع
  .على أن الذوق العام في األردن ما يزال يستجيب لهذا النمط من الموسيقا والغناء
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 العالقة بين اللحن والنص اللغوي في األغنية
               "شعري - عمل موسيقي"على أنها في منظومة القوالب الموسيقية ية ف األغنرتّع   

)Беляев  ،1971: 12( .الفنون الترآيبية نوع من هي آخر بمعنى )وبالتالي يمكن النظر  ،)الموسيقية -اللفظية
) اللحن( الموسيقوتشكل ا). فن األصوات( وإما آناحية موسيقية ،)فن الكالم( آناحية شعرية األغنية إماإلى 

  .)Лушникова، 2008  :20( بينهما فيما متبادل جذب مجال والكلمة
من  التفكير المجرد تعقيدا من بطريقة أآثر فكرة ما يعبر عن وآما هو معروف، فإن الخطاب الموسيقي

 ل من الكالم،ا بمضمونها عبارة عن آم هائالموسيقوعليه، فإن . وجه التحديد علىآماال خالل الكلمة، بل وأآثر 
فإن  ولذلك .الطبيعة ألصوات فيعود آتقليد  موسيقامن صنع الناس، أما ظهور الجاء  شفهيةال لغةال وجودذلك ألن 
  .إشاري لدى االنسان نظام اختراع الطبيعة من خالل لعالم التي ال نهاية لها لدراسةل مماثلة موسيقاالالمعرفة ب

البشرية من خالل نظام معقد من االشارات التي أخذت  لعواطفمن ا عالم غني عنلغة الموسيقا  تعبر   
في  التي يعرفها الجميع االموسيقتسمى لغة   لغة رموزا، ومن ثم إلىلتصبح معينة في ظل ظروف  بالتطور

وهي . للمعلوماتالداللية االنفعالية و النماذج يحمل في طياته ، خاصال شارياإل نظامال وهذا .الوقت الحاضر
 وخبرته المستمع روح عبر من خالل تمرير تلك الموسيقا يتم  االستيعاب الموسيقي عدد المعنى، ذلك ألن بت تتسم

من  الموسيقا آنسيج من اإلشارات عبارة عن نظام خاصف. عالمه الداخلييتم تحويلها إلى الحياتية و
 يمكنو. رمزيةال تثير رى،األخ شكل من أشكال الفن آأي مثلها ،االموسيق .)Лазутина، 2001 : 76(الرموز

 موسيقاالفإن  ، وبالتاليبشرط أن يحمل في طياته أهمية اجتماعية، ولكن داللة اذ موسيقي أن يكون  ألي صوت
 الداللية، ومن ضمنها االشارات والنظم والرموز التي تعتبر األآثر تعقيدًا مجموعة متنوعة من النظمتشتمل على 

  .)6 : مرجع سابق ،Лазутина( بين المنظومة االشارية
 ودي بين مثالي آان ينظر إليها آإتحاد آما دائماالغنائي في العمل  والكالم موسيقاال ليست العالقة بين

وحدة الكلمة "فقد تضمن علم الجمال الموسيقي وجهة نظر، ترى أن  ،قدم المساواةقائم على   الفنون اثنين من
لم يكن بإمكان الكلمة أن  هعلما بأن.  )181 : مرجع سابق ،Махов(عني تدميرا حقيقيا للنص اللغويتوالموسيقا 

إنه إذا ما إذ ،  قائم بذاتهال جوهرهاإلى  أووالوصول إلى الموسيقا آمفهوم مطلق،  المنطقة المحايدةتتخطى تلك 
 ،ايقموس الكلمة إلى ال يمكن أن يكون تحولف ،فقدت شكلها األساسي آعمل شعريمع الموسيقا  الكلمة انصهرت

 دائما اللفظيةألن مصير الموسيقا  محايدة، ذلك في منطقة فقط، أمرا حقيقيا، بل في الخيال إلى آلمة االموسيق أو
  .بين طياته معنى من المعاني آان يحمل ما 

األغاني تصف المكان نصوص األردنية، نجد العديد من الشعبية عند مراجعة المكان في األغنية و
أخذ المكان فيها حيزًا هامًا بدءًا من المكان الصغير الذي يشير إلى منطقٍة محددة آالبيت أو ، بل وي1بصور متعددة

هذا إضافة إلى ما نجده فيها من . حتى جزاءًا  منه، مرورًا بالحي ثم القرية أو المدينة، وصوًال إلى األردِن بلدًا
  :خإل...أماآن مجازية آالقلب أو الروح أو الشمس أو الشرق أو الغرب

                                                            
اني   .1 د، ه ر العم ن األردن   ) 1969(انظ رقية م فة الش ي الض عبية ف ا الش ون   –أغانين ة والفن رة الثقاف ورات دائ ة  –منش وزارة الثقاف

ذلك انظر القسوس،    –عمان  –واإلعالم  راث الشعبي في محافظة الكرك       ) 1994(نجيب   األردن، وآ ه    –مالمح الت ة مؤت  –جامع
 األردن -الكرك 
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ـدق المهب ا سويلـــــ ـاش ي بوبة   مـــ ران مش عل ني  واش

ا تـودالل الع ـز م وبة   عدمــ ار منص اب الن  َع جن

دل  " دّلة القهوة"الذي تنصب عليها  -الموقد -"بجانب النار"يتحدد المكان في هذه األغنية  عند العرب، وي
زًا للترحيب       اشتعال النار الدائم في بيوت الَشع ة رم وة العربي ا القه ّدم فيه ر العربية على أنها بيوت عز وآرم، وتق

  .بالضيف
اء  "أو " بئر الماء"و ان المحدد في النص       " عين الم ى المك ا     . شواهد آخرى عل ى أنه ادًة عل إذ عرفت ع

  :فتاة أحالمهمكان التقاء العشاق، حيث تذهب الفتيات لورود الماء ويذهب العاشق بحجة شرب الماء، فيلتقي 
ـالطَّ ِرـى ِبْيـَلَع  يـ

  

ـي ْوالقيْتـانالَق  ُهـ
 

ـالطَّ ِرـى ِبْيـَلَع  يـ
 

ي ِنـِم ْنـَواْحَس  اْلَخ
  

ى ِم وَأ ـِييِوْع ِنْغَل  ن
  

ي ِنـِم ْنـَواْحَس  اْلَخ
  

ويعتبر المرج األخضر والوادي من األمكنة الممتعة للتنّزه، حيث يتغنى األردنيون بمروجهم الخضراء 
   :ديتهم الخصبة، ويحبون ربيع بالدهم وصيفها، فهما أطول فصول السنة في األردن وخصوصًا الصيفوأو

ـرْ   ـْرج اَألْخَضـ ـْت َعاْلَم ـي ْجنيِنْتَهِت َطلَّـ ـاْسِقـــ  ــــ

ـوَّ  ـالَّْق َصـ ـاِن الَخـ ـا   رُسْبح ـْة ُصوِرْتهــــ  ِزيِنـــ

ّروِض ْز ـلِّ ال ـوْرُهُآـــ ـوْرِوالنَّ  ــ ـاِت ْعُبـــ  ْسَمـــ

ـورْ   ـا ْعُطـــ ـى الّدنيـ ـا   ِتْمَل ـْة طْلِعْتهــــ  َبْهِجـــ

     

األردنية ليصل القرية والمدينة، فانتماء األردني لقريته الشعبية ويّتسع وصف المكان في األغنية   
، فإربد عروس الشمال، ًاة ووصفولمدينته ولبلده منقطع النظير، ونجد لكل مدينة وقرية عند األردنيين تسمي

   :وعمان دّرة القلب ودار المحبة والوفاء، والعقبة ثغر األردن الباسل وهكذا
ا ـْن َطوَّْعَناَه ـاِن ِم وْف َعمَّ ِن َلْلج َرْك ْوْم ُدوِد ْالَك ـَلْة َلْح الطَِّفي

ْك ـاْلِلي ويَل ا َي ـوْفِبْت َحواليَن ْك َروِّْح ُح ْك َدوِّْر الْهَل ـْهَن َل ِفيَلـ
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 والنصوص األمثلة من العديد "األردن من الشرقية الضفة في الشعبية أغانينا" آتابه في العمد ويورد

                             عليها األمثلة ومن األردنية الشعبية األغنية في شعري آنص المكان فيها يرد التي الشعرية

  ):331 ص ،1969 العمد،(
ن وال  ين الحص ريحب ه   ص ا طيب ا ي الع آم  ط

ـط ـلع المـ ـأمور يّنبـ ه   هـ ذ حبيب ن يوخ آلم

  
 األمثلة ومن مكانًا القمر أو الشمس من مّتخذًة للمكان المجازي الوصف في النصوص بعض جاءت لقد

  .أغنية بكتب أسمك يا بالدي عليها
بالدي مك ي ب اس ـب   بكت ا بتغي مس إلم عالش

الي وال ى  اوالدي ال م ك عل ا حب ي م ب ف  حبي

  
إذ  .2"االستيعاب الموسيقي الحقيقي ال يحبذ أي برامجية او وصف حياتي"إن ف ،ارتباط المكان باللحنأما 
 شهرزاد، وبين ليلة مقمرةمع » فانتازيا «، وبين سوناتا نابليون البطولية و سيمفونيةال نربط بين من السهل أن

ينبغي لنا  ذلك،ومع  .ال يكون ذلك سيئا من الناحية التربوية ما وغالبًا .غير ذلكو و البحر ريمسكي آورساآوف
الناحية . ، حيث تكون تلك األشياء مدمجةجوهرهالكنها تصور األشياء، و تصور ال موسيقاأن الب نتذآر دائما أن

وحدها تكون قادرة على كنها ، ولالمادية المكانية تمثيل األشياءغير قادرة على  الموسيقية البحتة بطبيعة الحال
في آثير من األحيان حقيقة  أن يكون من الواضح  وينبغي .3تصوير ذلك الجوهر الذي صنعت منه تلك األشياء

 ال يوصف، بعض الغموض الذيرمزية التي تشير إلى من خالل الصورة ال موسيقافي ال "المضمون" تشخيص
  .تلك الصورة والذي يقع تحت

ة      وفي هذا اإلطار يمك ا األغني ع به ي تتمت يقية الت اً الشعبية ن النظر إلى تلك السمات الموس  األردنية انطالق
ا     زة له ة الممي ن الهوي ا م رض نوع ي تف ة الت يتها المكاني ن خصوص الل  م ن خ ا، وخاصة م تخدم ،قوالبه  إذ يس

 حيث  من  سواء  ة،المختلف  القوالب  من  مجموعة  على اممنه آل ملتالغناء، يش من أسلوبين غنائهم في األردنيون
كل وي( الش يقي أو اللغ روف أو ،)الموس مية أو األداء، ظ ا التس ى وم ك إل اء: ذل د" الغن                    4"المقي

                                                            
2  .http://astrologos.su/astrologos_library/Losev/Losev1_1_2_2_1.htm 

3  .http://astrologos.su/astrologos_library/Losev/Losev1_1_2_2_1.htm 

يقية ) جمل( جملة على تعتمد التي األغاني تلك به ويقصد.  4 ي  إطار  ضمن  اللحن  ةثابت  موس ا،  زمن اً  يشكل  م ا  إيقاع ا  ويغلب . له  عليه
اً  سمعت  وإن الجماعي األداء ردي،  بشكل  أحيان ذلك  ف راً  ول ا  آثي ة  تكون  م اً  مرافق رقص،  أو المسير،  بواسطة  حرآي  أو العمل،  أو ال
ر  في  تفتقد لذلك، نتيجة وأنه آما. ألخ.....  اللعب ان األ من  الكثي ى  حي يقية  اآلالت إل ة،  الموس تثناء  المرافق ي  األشكال  بأس  تطورت  الت
 .اآللية الغنائية الفرق خالل من المعاصر األداء أسلوب في عنها
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تبرز  أن الواضح هنا ومن .)إلخ...الشروقي، العتابا، الموال( 5"المرسل" والغناء )إلخ...الحداء، الهجيني، الدحية(
ة    ة من خالل    ة الشعبي داللية المكان في األغني اط  األردني دى      " تصنيف "ارتب ة ل ة الشعبية األردني القوالب الغنائي

الصحراء  / ائية المميزة للباديةفهناك القوالب الغن. الباحثين طبقا للبيئة الجغرافية التي يعيش فيها المجتمع األردني
  ).الغناء البحري(البحر/وقوالب الصيادين ،)الريفيالغناء (السهل والجبل / ، وقوالب الريف)الغناء البدوي(

ه   ي آتاب د رصد القسوس ف رك  " فق ة الك ي محافظ عبي ف راث الش ح الت عر " مالم ات الش ن ابي ر م الكثي
  ):139: 1994القسوس،(البدوي التي يرد فيها المكان آصورة شعرية منها 

ذا ان ه ويحبي مك ي ص ذا  واحالل ان وه ي مك اهم الل ون عس  يريع

ذا ب وه وتهمب مط ال ي ذا  والحب ان وه ي مك وم همارح ون ي  يرح

  
اط سماته أو بعضها مع          وبالطبع، فإن لكل صنف من  ا الرتب زا، طبق يقيا ممي ه موس ا يجعل هذه القوالب م

وع " لحداء ا"ال الحصر نموذجا من قالب  ولنأخذ على سبيل المثال . تلك البيئة التي يعيش فيها اء  من  آن ذي  الغن  ال
  :مرادف آإصطالح الهجين ــ" اإلبل"  من تسميته وأخذ بل. بلاإل ظهر على يقال

ا  ـهْ  ي ـذِّي ع ُيمَّ ـي ـ ـْر  ْمهيـِرِتــ ـا ِتْكَبـ ـا َوانـ  َخيَّـاَلَهـــ

ـِري ا َواْش ـْرٍج َلَه ـْد َسـ َش  ِجِديــ ـاِم ِري ـا النََّعـــ  ْجَالَلَهـــ

 
صحراء وما تتطلبه من إيقاع بطيء ممتد عن الا لهذا النموذج تعبيرا واضح اإليقاع اللحنيلعل في 

يتناسب مع المسافات الطويلة التي سيقطعها المسافر على راحلته دون استعجال، بل ويتناسب إيقاعها مع 
                                                            

اد  لعدم نظرًا"  اإلرتجالي"  أو"  الحر"  بالغناء سمي وقد.  5 ى  المؤدي  أعتم ة  عل يقية ) الجمل ( الجمل ة  الموس تم . اللحن  ثابت  إرتجال  في
ذا  فأن وبالتالي.  إاليقاعي والتنظيم البناء بقواعد نسبيًا اإللتزام ودون اللحظة، وليدة ما سيقيةمو فكرة ؤدى  اللحن  ه ) Adlibitum( ي
ا . واإليقاعية الزمنية الناحية من ة  من  أم ة،  الناحي د  النغمي ع  فق رة  تتمت يقية  الفك ات  الموس واة  تكون  حين  النسبي،  بالثب ة  ن  للتطور  قابل

اً  يكون  آأن: مختلفًة أشكاًال النص يتخذ فقد الغناء، هذا في اللغوي للنص بالنسبة األمر أما. األداء في مسارها أثناء النغمي  أو محفوظ
 البناء بقواعد اإللتزام ضرورة تبدو الظروف آافة في ولكن. مرتجًال النص يكون وقد جزئيًا، أو آامًال ويختاره المؤدي، لدى معروفًا
عرية ا :الصارمة الش ة ،وزنلآ لوب أن. والقافي الي األداء اس ز اإلرتج ذا الممي وع له ن الن اء م ل الغن ن يجع كل هءأدا الصعب م  بش
ذه  وأن آما. له المالزمة خصوصياته إحدى األداء في) solo( الفردية تبقى ولذلك جماعي، نعكس  الخصوصية  ه  ظرف  صنع  في  ت
د  ال إذ آخر، ذا "  مستمع "  وجود  من  ب ون  له راً . الل ة  إنف  وأخي اً  المؤدي  من  تجعل  واالرتجال  االداء فردي  الشاعر،  يكون  أن أحيان

 .واحد آن في والمغني والعازف، الموسيقي، والمؤلف
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الموسيقيين أن العرب قد أخذت إيقاع الهجيني و الُحداء القديم من  خطوات راحلته، حيث يرى العديد من الباحثين
 خانة في دورين صيغة خالله من تتكرر الذي الشعبي الغنائي النموذجهذا  ).505، ص 2009، تيسير(سير اإلبل 

 يؤآد بسيط ثالثي  ميزان في سوداء تتلوها التي السن ذات آزمن رسمه يمكن والذي الشعري، الرجز إليقاع واحدة

   .الصحراوية للبيئة المكانية الصورة
 الريفي، للمجتمع "الفاردة " حرآة نموذج في معتدال أو سريعا نراه اللحني، اإليقاع هذا من العكس على

 في تتجّلى التي الشعبية والرقصات للدبكات ومحفزة نشطةفإيقاعات الغناء الريفي تأتي  "المسافات تتقارب حيث
         ،)البلدي( الصغير والمصمودي ،)الدويك( والمقسوم المناسبات ومنها إيقاعات الملفوف، آافة

، في حين أن إيقاع الغناء البحري شبيه بموج البحر وهو المكان الذي استلهم منه البحارة )62:  1997ة،غوانم(
  .وسكان المناطق الساحلية أيقاعاتم وألحانهم أثناء قيامهم برحالت اإلبحار والصيد

  
وان    لعدم انتظام االيقاع اللحني في   ًاواسع ال بل ونجد أن هناك مجاًال ي   خصوصية بعض األل ة الت الغنائي

ي          ال ف و الح ا ه وي، آم مون اللغ ي المض ه ف ر عن بي المعب افة النس د المس ا لبع ا طبق رتبط أداءه اة" ي              "المهاه
  :)896 -885. ص. 2004 .أنظر الدراس( 

  هي وي يا بي محمد يا برجنا العالي سكنت حذاك
  هي وي وآل ما هب الهوا يفتح نداك

  قل عداكهي وي ونا تمنيت من ربي ي
 هي وي ويصبر عليك زمانك تاتنول مناك
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الم  التي ترتبط أيضا مكانيا طبقا لنظرية  "السعة اللحنية" يلفت االنتباه في النماذج السابقة  الفيلسوف وع
اء )  1903Spencer, Herbert - 1820(هيربيرت سبنسر االجتماع االنجليزي أن    في أنماط الغن د ب ي تفي ، والت
د           الخبرات الموسيق ه الصوتية، فق ه خبرات ى في ه ونّم ذي عاش في ان المعيشة ال ية لدى اإلنسان قد تشّكلت تبعًا لمك

ة ال      اطن الصحراء القاحل إن ق تعلم اإلنسان الموسيقا من الطبيعة ومن خالل تقليده لألصوات التي يسمعها، لذلك ف
ذل    ة الصحراوية، ول ات البري اح وأصوات الحيوان وى صفير الري مع س اد يس يقية  يك ه الموس ت خبرات د آان ك فق

إال أن الطبقة التي تحل بها تلك النغم قد تتفاوت . )16، ص1985الصنفاوي، ( ًاحدودة وال تتعّدى نغمتين أو ثالثم
بين المرتفعة والمنخفضة، وفي ذلك استجابة تعبيرية عن ضرورة التصرف األدائي للطبقة ذات العالقة، فهي في  

اة          المرأةوأن  المهاهاة مرتفعة، خاصة "  م تسمع المهاه ل ل ب، ال ب ذا القال فقط هي الشاعر والملحن والمؤدي له
ب   ى األغل ا عل رئيس له ى الرجل الموضوع ال ك يبق ع ذل ال، وم ان الرج ى لس ا عل ا . مطلق ي تحمله اني الت فالمع

اة بال    ع لحن المهاه ة   المهاهاة عبارة عن نداء واستصراخ وتحريض موجه للرجل آرمز، ولهذا يتمت ة المرتفع طبق
  .في عملية األداء، مما يعني أيضا أن تكون األماآن المفتوحة آظرف مكاني لألداء

ترآيبة الجملة اللحنية في الغناء البدوي، ، وهو مدونة موسيقية لغناء الُحداء، )1(يبين النموذج رقم   
لى عدم استخدام الزخارف باإلضافة إتسلسل النغمات الموسيقية وقّلة وجود قفزات لحنية غنائية ويّتضح 

في حين يبين . مع ورود شكلين من أشكال النغمات الموسيقية وهي السوداء والبيضاء فقطوالحليات اللحنية 
باإلضافة إلى استخدام  وهو مدونة موسيقية ألغنية ريفية، وجود قفزات موسيقية في اللحن) 2(النموذج رقم 

  .ن أشكال النغمات الموسيقية وهي السوداء وذات السن وذات السنينمع ورود ثالثة م الزخارف والحليات اللحنية
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  مدونة موسيقية من غناء الُحداء البدوي –) 1(نموذج رقم 

    

  
  وهي من الغناء الريفي" عبله"مدونة موسيقية ألغنية  –) 2(نموذج رقم 

  
 تمثل هيو. األحيان من الكثير في األغنية ترافق قد التي الشعبية الموسيقية اآلالت إلى التطرق من البدو
 التعبيرية وامكانياتها عليها األداء وتقنية صناعتها ومادة بنائها وفي. ذاك أو الشعب لهذا المادية للثقافة ظاهرة
 والعملية العلمية المعرفة ومستوى للمجتمع المادية الثقافة وسمات الموسيقي، الفني التفكير خصوصية مايعكس

 يقول آما الموسيقية اآللة لجوهر الحقيقي الفهم أن. الجمالية رؤيته ونموذج الفني، ووعيه ية،التاريخ وتقاليده له،
 ، Мациевский" (التاريخي الثقافي المضمون آامل االعتبار بعين األخذ دونما ممكن غير"  ماتسييفسكي

 بمجال المحدد غنائة لمرافقة ةالبدوي البيئة في القاصود أو المغني يحتاجه ما أن على حمام ويؤآد .)143 : 1980
أما األغاني الريفية، ذات االيقاع السريع،  ،الواحد الوتر ذات "الربابة" بآلة المرافقة يتجاوز ال بسيط صوتي

والقفزات اللحنية الواضحة، والتي ترافقها الدبكة الشعبية التي تتناسب مع اإليقاع الحيوي وقّوة قدمي الفالح الذي 
ل بين الحقول، األمر الذي يعكس طبيعة الحياة الريفية النشطة والمرتبطة بالزراعة، فآالتها اعتاد على التنّق
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التي تساعد في تنشيط األلحان " الطبلة"، وهي آالت تمتاز بالصوت الحاد، باإلضافة إلى "المجوز"و" الشبابة"
 بتلك رئيس بشكل العقبة ألهل سيقيةالمو الثقافة في السمسمية آلة ترتبط آما .)17 : 1988 حمام،(وزيادة الحماس

 مدينة العقبة ألن ونظرًا. السكاني النشاط نمطية على وتأثيره للمدينة الجغرافي الواقع  تعكس التي األغاني
 في العمل بأغاني مرتبطًا التقاليد هذه من بعض يكون أن في للشك مجاال تدع ال المتأصلة التقاليد فإن بحرية،
 على آالتغلب  العقباويين الصيادين عند المختلفة الوظائف ذات العمل أغاني ترافق ما ثيراآ نراها ولذلك. البحر
 يشمل أخرى، ناحية من. الحرآة توحيد أو األدوار لتنظيم يحتاج  جماعي عمل إنجاز في المساعدة و ، التعب
 العقباوية، السحجة لعرضة،وا الرفيحي لرقصتي المصاحب الغناء ،6المواويل ، للبحر أغاني  العقبة في الغناء
 والتراويد الحداء ،الهجيني الدبكات، أغاني من األردنية شعبيةال الغنائية القوالب إلى باإلضافة هذا .الديني والغناء

  .     األطفال وأغاني ، النواح ، التحانين الختان، أغاني ، الشروقي ، والدحية والسحجة السامر ،
لها، إذ يرددون  عندما يقومون بأعمال الصيانة 7لبحارة يغنون للقطيرة ففي أغاني العمل البحري نجد ا

، إلثارة الحماس والهمة عند الرجال ولتوحيد حرآتهم وقوتهم لدفعها و إخراجها من الماء نوعًا من الغناء
  :لصيانتها وإزالة ما علق بها من طحالب

ا ـج ي ي ال رباـ لط  تجرّب ك يس ي علي  رّب

ا ا ي ا جرب ه ي ي جربون ابونه الطليك بالص

 :المراآب لصيانة أخرى أغنية  يرددون آانوا وآذلك
زة ا العن  الجرب

  
ا ذيب أآله  ال

  
زة ا العن  الجرب

  
ا ذيب أآله  ال

  
الغنائية ، التي تلعب  موسيقاالشعوب العربية تنتمي إلى ال موسيقاالشعبية األردنية آغيرها من  موسيقاوال  

لموسيقية دورًا ثانويًا، وبالتالي فإنها تستخدم تلك اآلالت الموسيقية ذات النظام الصوتي فيها اآللة ا
وفي نفس الوقت، ونظرًا لعدم تعدد األصوات في النظام الموسيقي العربي  ،)الطبقة الصوتية البشرية(اإلنساني

) ربابةال(الرباب : وسيقية اللحنيةالشعبية األردنية تعتمد بشكل رئيسي على اآلالت الم موسيقابشكل عام، فإن ال
رغول بالرغم من وجود الصوت الثاني والي) المزدوج(والسمسمية، وتعتبر اآلت المجوز ) القصبة(والشبابه 

أما . )OSTINATO(الصادر عنها أثناء العزف لحنية، ألن هذا الصوت غير متغير الطبقة على مدى اللحن 
وإن تم إستخدامها (الشعبية األردنية، ويستعاض عنها عادة  موسيقاي الاآلت اإليقاع فال تشكل عنصرًا هامًا ف

وفي بعض الحاالت يستخدم أناء ). الدبكه(أو ضرب األرض باألرجل ) الّسحجة(التصفيق باأليدي ب) متأخرًا
  .المصنوع من الخشب آآلة إيقاعية لدى المجتمع البدوي )المهباش(طحن القهوة العربية 

األردنية ال تقتصر أثناء عملية األداء على اآلالت الموسيقية الشعبية، بل وتستخدم  يقاموسوبالطبع فإن ال
آالعود، والقانون من العائلة الوترية النقرية، والناي من اآلالت الهوائية النفخية، أضافة : اآلالت العربية التقليدية

                                                            
 . المملكة مناطق باقي عن وتختلف والبحر بالصيد تتعلق العقبة في األعمال بعض طبيعة لكون  6.

  .  الطويلة الصيد تلرحال يستخدم آان الذي الحجم آبير المرآب هي:  القطيرة  7.
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األردنية في الوقت الحاضر  موسيقاتستخدم الآما و. الطبل، والطبله، والرق، والدف: إلى اآلت اإليقاع المختلفة
نتاج الثقافة الموسيقية العالمي في مجال اآلالت الموسيقية المختلفة، والتي لم تعد حكرًا على منطقة أو ثقافة معينة 

 .الخشبية  منها والمعدنية: ومختلف أنواع اآلت األورآسترا النفخية آعائلة الفيولين من اآلالت الوتريه القوسية،
  .األآوستيكية واإللكترونية: هذا أضافة إلى اآلت المفاتيح 

  
  

  الخاتمة
 االجتماعية وظروفه األردني اإلنسان وأحاسيس وجدان عناألردنية عامة الشعبية  تعّبر األغنية  

الذي  األردني، وبالتالي آان للمكان للمجتمع اليومية الحياة تفاصيل من مستوحاة فكلماتها والسياسية، واالقتصادية
زات عّدة، جاءت نتيجة بمياألردنية الشعبية فلقد تحّلت األغنية . يعيش فيه األردني تأثير آبير على اللحن

الختالف الظروف االجتماعية والتاريخية وتنوع التضاريس الجغرافية، وبال شك فقد أدت هذه المتغيرات إلى 
  .يقية المستخدمة، و طريقة األداء، واالالت الموسالقوالب ومواضيعها: تباين أشكال الغناء في األردن من حيث

ولى آنص شعري حمل في لقد برز دور المكان في األغنية الشعبية األردنية في ناحيتين هامتين، األ  
الذي غدى موضوع تلك األغنية أو محورها، وعليه فقد حدد صورتها الفنية، والثانية في أثر للمكان  يطياته معان

اللحن الموسيقي لألغنية وبالتالي فقد حدد الخطوط اللحنية وطبيعة األصوات والطبقات المكان على تشكيل 
  .واإليقاعات التي تم توظيفها لبناء األغنية
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