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  الملخص
ادر المهمة في توثيق تعد األغاني الشعبية من المص

ما يتعلق بأهمية توثيق فيوسرد األحداث التاريخية، خاصة 
األغاني التي ترتبط بترسيخ مفهوم االنتماء والوالء للقيادة، 
باإلضافة لكونها شاهدة على هذه األحداث، ومن هذه 
األغاني األغنية الرمثاوية؛ لما تتسم به من تنوع في 

ثل هذه األحداث، خاصة في القوالب الغنائية التي تطرح م
كما بينت  .إمارة شرق األردن وبعد االستقاللفترة تأسيس 

في كلماتها  ىتلك األغاني األهمية التاريخية التي تتجل
أسباب غنائها مع شرح مفصل وقد بينت . وإبراز صورتها

لها، كما بينت األغاني طرق التعبير عن مفهوم االنتماء 
رة شرق األردن، والتي والوالء خاصة منذ تأسيس إما

بدورها تسهم في بناء الهوية الوطنية للمملكة األردنية 
  .الهاشمية

األغاني الشعبية، مفهوم : الكلمات المفتاحية
  .االنتماء، الوالء، األغنية الرمثاوية

  

Abstract 
Folk songs are one of the important sources in 

documenting and narrating historical events, 
especially with regard to the importance of 
documenting songs that are related to the 
consolidation of the concept of belonging and 
loyalty to the leadership, in addition to being a 
witness to these events. Among these songs is the 
Ramthawi song; Because of its diversity in the 
lyrical templates that present such events, 
especially during the establishment of the Emirate 
of Transjordan and after independence, these songs 
also showed the historical importance that 
manifests itself in their words and highlight their 
image, and the reasons for their singing were 
explained with a detailed explanation, as the songs 
showed. Ways of expressing the concept of 
belonging and … 

Keywords: folk songs, concept of belonging, 
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  المقدمة
تعد األغنية الشعبية طريقة تعبير مهمة، ونافذة الشعب الحقيقية التي تبين تطلعات المجتمع وهمومه، 

وما حدث لها من طبائع وسجايا، فابحث فيها عن فن الغناء، فهو  ما فإذا أحببت أن تستدل عن حضارة
في حياة تلك الشعوب  اهام ادورها بوصف وبيان فصيح، لذلك لعبت األغنية ءمسرح يبين ميول األمة وأجوا

  ).Al-Khatib, 2020,1-2(من خالل ما تحتويه من كلمات وألحان 
، فاألغنية همال يتجزأ من عادات امن سكان الرمثا كونها جزء اإن األغنية الشعبية في الرمثا ُأعطيت اهتمام

لواء الرمثا كما يذكرها الفاخري وتعود أسباب تطور الفلكلور الغنائي في  .الرمثاوية تتصف بالجودة واألصالة
جنوب (سكانها من مناطق مختلفة ، وثانيا ألن موقعها في سهل حورانل )Al-Fakhri, 2020, 12(في كتابه 

تحتوي على أقدم مركز واألخيرة ألنها  ).األردن، فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، مصر، المغرب العربي
  .م1921اقتصادي وهو جمرك الرمثا الذي تأسس عام 

األغنية الشعبية في لواء الرمثا، لثرائها بالجمل  مختارينما سبق دفع الباحثين إلى تقديم هذه الدراسة 
اللحنية البسيطة واإليقاعات والموازين والمقامات الموسيقية والقوالب الغنائية المتنوعة، عالوة على أن هذه 

  .األغاني سكنت عقل ووجدان أهل الرمثا وكافة األردنيين
ألغنية األردنية وجزء منها، تناقلتها األجيال المتعاقبة شفهيا لفاألغنية الشعبية في لواء الرمثا هي أصل 

م أذواقها ولهجتها ومناسباتها لشرائح المجتمع ئالت عليها من األجيال الالحقة لُتمع إجراء بعض التغيرا
  .ديثة روح األصالةالرمثاوي الحوراني، فمن األغنية الشعبية استمدت األجيال الح

. وتتكون األغنية الشعبية من كلمات سهلة ومتداولة بين الشعب الذي غناها في مناسباته المختلفة
وتعرف األغنية الشعبية بأنها األلحان التي يرددها الشعب مما نقله عن اآلخرين، أو التي قالها مبدعون 

عند أناس آخرين لهم مستويات متقاربة في تفاعلوا مع حدث ما، وهذا الحدث انطبق في حاالت مماثلة 
         الثقافة والعادات واللغة الواحدة، ليقوموا بترديدها في مناسبات متشابهة كالتي قيلت فيها أصال 

)Al-Zoubi, 2014, 9.(  
واألغنية الشعبية هي األغنية التي ترتبط بمكان وبيئة وجماعة، ومثال ذلك حوران ومنها الرمثا كون تلك 

ألغاني تعبر عن دورة حياة أهل المنطقة، فاألغنية الشعبية لها خصوصية تميزها عن بقية ألوان الشعر ا
الشعبي؛ فهي تعبر عن مشاعر العامة ال عن مشاعر مغنيها، وتجسد واقع اإلنسان في منطقة جغرافية معينة، 

تكون وأحيانا لجغرافية، موروث شعبي تداوله القدامى من نفس المنطقة امن وفي أغلب األحيان تكون 
فجاءت األغنية ). Al-Fakhri, 2020, 11(مستمدة من موروث منطقة أخرى مجاور لتلك المنطقة الجغرافية 

الشعبية بهذا الصدد لتكون طقوس خاصة بكل بقعة جغرافية، فهي تعبير عن مشاعر وأحاسيس سكان هذه 
في مناسبات  ىعلى هيئة كلمات تغن امدون ادي، وتاريخغير ما احضاري االبقعة الجغرافية، لتكون فيما بعد إرث

نة، ولتكون فيما يوالحزأيبين حياة الشعوب السعيدة  اثقافي امتنوعة، ومن هنا شكلت األغنية الشعبية نتاج
  .د مصدرًا من مصادر النتاج العلميبع

نهم من يعرفها على كنز حضاري، ومدة تعريفات، فمنها يعرف على أنه في حين تعرف األغنية الشعبية بع
، )Al-Amad, 1969(واألغنية الشعبية هي كل أغنية تغنى ويتم تداولها عبر األجيال  .أنها مورث شعبي

وهي . ويطلق مصطلح األغنية، على كل قطعة غنائية بصوت بشري بمرافقة آالت موسيقية أو من دونها
       ل الحكاية الشعبية، والمثل الشعبيإحدى الفروع الرئيسية من مجموعة المأثورات الشعبية، مثلها مث

)Al-Hourani, 2018, 15 .(  
وأنها تنسب للشعب  اشعبي اويعرف بوليكافسكي األغنية الشعبية على أنها ليست األغنية التي تعيش جو

أنها نوع من : )Darras, 2013,320 Haddad and(وعرفها ). Morsi, 1970, 17(كونه صاحبها ومؤلفها 
  ).الموسيقية -اللفظية (كيبية الفنون التر
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األغنية الشعبية التطورات منذ القدم تبعا لما يالئم الفترات الزمنية، لذلك نجد أن األغنية الشعبية  واكبت
في األردن بشكل عام ولواء الرمثا بشكل خاص تعرضت لعدة تغيرات ساهمت في إظهار جمالها الحالي، 

 في األردن، ويعد لواء الرمثا من أكثر المناطق حفظًا لمثل هذاأصول األغاني المنتشرة وساهمت في بيان 
  .الموروث الشعبي؛ لما حصل للحياة الموسيقية فيها من مراحل تطور

وفي حدود علم الباحثين لم يجدا أي دراسة سابقة ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة، وهذا يدل على 
مدى : وعات الفريدة ذات أهمية نظرية، والناحية الثانيةكونها من الموض: أصالة الموضوع من ناحيتين األولى

  .االستفادة منها في ترسيخ مفهوم االنتماء والوالء في دراسات أخرى

  مشكلة الدراسة
تعد األغاني الشعبية إحدى المصادر التاريخية في توثيق األحداث المرتبطة بانتماء الفرد لوطنه، 

لخاصة باألسرة الحاكمة وفي مقدمتهم األسرة الهاشمية، وفي حدود على اإلنجازات ا اباإلضافة لكونها شاهد
علم الباحثين لم توثق أي جهة رسمية أو غير رسمية دور األغاني الشعبية في ترسيخ مفهوم االنتماء والوالء 

م حتى اآلن، وهذا ما دفع الباحثين للتعرف على دور 1921للملوك منذ تأسيس إمارة شرق األردن عام 
. اباستخدام األغنية الرمثاوية أنموذج) م2021-1921(الشعبية في ترسيخ مفهوم االنتماء والوالء  األغاني

 دور األغاني الشعبية في ترسيخ مفهوم االنتماء؟: األول المحور: محورا الدراسة اللذان سيقودا الدراسة هما
  دور األغاني الشعبية في ترسيخ مفهوم الوالء؟: الثاني والمحور

  دور األغاني الشعبية في ترسيخ مفهوم االنتماء: أوًال
من المالحظ أن األغنية الشعبية الرمثاوية مليئة بمثل هذا النوع من الدراسات، وذلك لما تحتويه من 
كلمات وإيقاعات مرتبطة بكل األحداث التي حصلت على أرض األردن منذ تأسيس إمارة شرق األردن، ودليل 

  ).حْنا جْنب جيشنا(ة التي كانت بعنوان ذلك ما احتوته كلمات الجوفي
  حْنا جْنب جيشنا

  حْنا جْنب جيشنا.... حْنا جْنب جيشنا
  عشاه 4الَنواوير 3روس 2وصدن 1غزالن وردن

  للطير نرمي عشاه.... ال صار سوق المنايا
  حّنا ِسعد ربعنا... .5حّنا ِسعد ربعنا

تماء عندما شارك أهالي الرمثا الشعب األردني في المظاهرات التي ومن األحداث المرتبطة بمفهوم االن
، حيث تحركت قوة إلخماد )م1928-شباط -20(البريطانية التي حدثت في -قام بها ضد المعاهدة األردنية

: تلك المظاهرات، فلجأ عدد من أهالي الرمثا إلى حوران، وألقي القبض على عدد من أهالي الرمثا ومنهم
رزق الشناينة، وقد بعث الشاعر بقصيدة إلى الشيخ فواز وسعيد العمر، ومحمد النويران، وركات، مناور الب

  :البركات الذي كان يتعالج في إحدى مستشفيات دمشق وقال فيها
  واليوم صارْت بين قيل وقال... رمثاك يا فواز كْثرت علومها
  يتالغفون مالغف العجمان... وكبارها ضلت وحار دليلها

  وصاير فيها ألبو حصين مجال... رت مناحيهاكْث

وبعد خروج الشيخ فواز من المستشفى توجه إلى سمو األمير عبدالله بن الحسين في مصيفه في قرية 
وهذا  .)Al-Sarihin, 1985, 89(بالعفو عن جماعته فوافق سمو األمير على ذلك  هعبين بعجلون، وطالب

، ومحبتها وانتمائهم لها الرمثاوي لألرض التي يعيشون عليهايدل على مدى عشق الشعب األردني ومنهم 
باإلضافة لمدى االحترام المتبادل بين القيادة الهاشمية ممثلة باألمير عبدالله األول وشيوخ العشائر 

 .الرمثاوية
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  .من األغاني التي تدل على ترسخ االنتماء )يا ربعنا يا الَنشامى(الجوفية التي بعنوان و
عنا يا الَنشامى... نا يا الَنشامىيا ربعيا رب  

  يا ربعنا ويا الَنشامى... يا راكبين الَنجايب
  يا لباسين العمامة... يا لباسين العمامة
  يا لباسين العمامة... يا عزنا بالصعايب

  :وهي على النحو اآلتي) ربعنا النشامى(وعلى نفس األغنية أغنية 
  ربعنا... شبالربعنا الَنشامى وجوه األ
  يوم الْكوان... يوم الْكوان يشفون الغاليل

  يا عقيد... يا عقيد الْثورة يا أبو طالل
  تشهد له... تشهد له جميع القبايل

  ).بالروح نفدى وَطنا(وأغنية جوفية أخرى وهي بعنوان 
  بالروح نفدى وَطنا... بالروح نفدى وَطنا

  نفدى وَطنا بالروح... لو صاح صوَت المنادي
  وبشرعنا الموت سنه... وبشرعنا الموت سنه
  وبشرعنا الموت سنه... يا مرحبًا بالشهادُة

  حريبنا ما تهنى... حريبنا ما تهنى

  :غناها المرحوم عبده مبارك الشقران، وهي أغنيةومن األغاني الوطنية التي تدل على ترسخ االنتماء  
  مع طريق القدس جنك ساحبات... راكب إللي فوقها رقم الكتيبة

  مع شراب النار ضد الطايرات... حامل الرشاش والمدفع جنيبه
  فوق هدس ما يخضع للْطمان... من بالد الشام جينا بالماكينا
  وأرملي يجدعه جدع آلحصان... الشوفير من المدارس ناخبينه

األغنية الرمثاوية بينت الكثير من األحداث وبناًء على ما تم ذكره فإننا نالحظ أن األغاني الشعبية وخاصة 
التي تدل على ترسيخ مفهوم االنتماء لألرض أو البقعة الجغرافية التي يسكنها الشعب منذ تأسيس إمارة شرق 

  .م1921األردن عام 

  دور األغاني الشعبية في توثيق مفهوم الوالء : ثانيًا
تجدر اإلشارة إلى أن األغنية الشعبية الرمثاوية تحتوي على كثير من األغاني المرتبطة بمفهوم الوالء 
لملوك األردن، باإلضافة لكثرة مضامين ومناسباتها التي حصلت على أرض األردن منذ تأسيس إمارة شرق 

  ).الجندليةظا ظني يوم حرب ها(األردن، ودليل ذلك ما احتوته كلمات الجوفية اآلتية التي كانت بعنوان 
   6جوفية

  7هاظا َظني يوم حرب الجندلية

  8ذبحة الْفرسان وعيال الحمايل
  سيدي يا أبو حسين يا راعي الحمية

  11ما تسايل 10على القوات وتظرب 9تآمر

  حضروا قواتكم والمدفعية
  وأبو حسين إللي يرد كل عايل

والتي مدح ) الثورة العربية الكبرى(انت بعنوان أخرى للشاعر محمد مقداد مياس والتي ك 12وجوفية 
  :فيها كل من الشريف الحسين بن علي، وابنه األمير عبدالله المؤسس، والملك طالل، ومن كلماتها

  أحسين أبن عَلي راعي الحمية
  نهض بكل اُألمة العربية

  أْطلق رصاصة أولى مبدئية
  والكل على دربه ما يهابى

  ركياحرر أبالد العرب من ت
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  :وأغنية أخرى كانت مديحًا للملك المؤسس عبدالله األول، ومن كلماتها
  )أليا بنينا سوق الحرايب(أغنية 

  ال اْنجمعنا وصرنا قرايب سربة أعالي.... وأليا بنينا سوق الحرايب يا بني هاللي
  أبسوق الحرايب سوا الهوالي 13وأبو طالل

  الوادي عباب.... ع باب الوادي صارت العركة14
  يا جيش البادي.... يا جيش البادي واُخذوا اإلفازة
  ع تل أبيب.... ع ْتل أبيب يا الله تا ُنهجم
  هاظا نصيبي.... هاظا نصيبي يمه ال تبكي

وأغنية قالها خالد فالح الخزاعلة أبو نواف عن إنجازات المرحوم الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، 
  :ومنها

  ُكل الشيخان تريدها.. .يا ديرتك جَنة نعيم
  يتعب على تبريرها... والشيخ المثلك ما ينام

  بنتن تناسف عودها... فهمتها قلبن تقول
  بحنوك من يريدها... بارود مفرك الحديد

م، وهي على قالب 1967وأغنية قيلت عن الملك حسين بن طالل لما قام به من إنجازات في حرب عام 
  ).يا حسين(الجوفية بعنوان 

  يا حسين حْنا شبابك... يا حسين حْنا شبابك
  يوم اللقا ما نهاب... يوم اللقا ما نهاب
  مدافعك والْطوب... عساكرك واليناها

م أبدع الحاج عبده المبارك الشقران أبياتًا إلنجازات الجيش األردني وقيادته، 1948وأثناء حرب عام 
  :فيقول

  لواديعباب ا.... ع باب الوادي صارت العركة
  يا جيش البادي.... يا جيش البادي واُخذوا اإلفازة
  ع تل أبيب.... ع ْتل أبيب يا الله تا ُنهجم
  هاظا نصيبي.... هاظا نصيبي يمه ال تبكي

عندما قام الملك حسين بن طالل بطرد كلوب باشا من قيادة الجيش العربي التالية ُغنيت قصيدة وال
  :األردني

  عالحرب جوفي بناها ...ُقمت أبتدي بالْخطابي
  واإلنجليزي تحدر ... من فوق تل الشهابي

  من فوق تل الشهابي
  وعساكرك وليناها ... مدافعك والَطوابي
  يا حسين حْنا شبابك... يوم الَنقا ما نهابي

  والوطن حْنا حماه... يا ُكلوب اسحب أذنابك

، ومن )جينا نهني ملكنا(شرق األردن، بعنوان وأغنية أخرى لتهنئة الملك عبدالله األول بتأسيس إمارة 
  .كلماتها

  15)جينا نهني ملكنا(                 
  عبدالله ابن حسين.... جينا نهني ملكنا يا ويلي

  هالله هالله
  من نسل الهاشمية.... يحيا عاهل اُألردن يا يمه

  هالله هالله
  :وأغنية أخرى قيلت للملك عبدالله الثاني

  )ْثانيعبدالله الملك ال( 
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  فَخر العرب واإلسالم.... عبدالله الملك الْثاني
  هو القْائد واإلمام.... مهما الزمان اتحول
  يا ناصر العدالة.... يا صاحب الجاللة
  واحرزت كل المرام.... بالحكمة والبسالة

م ذهب مجموعة من شباب الرمثا لالحتفال في جرش على مسرح المدرج الروماني 1961وفي عام 
رش برعاية الملك الحسين بن طالل وبحضور رئيس تونس الحبيب بورقيبه ومجموعة من الوزراء بج

  ).األولى تحيَتنا(األردنيين، وقد غنوا احتفاًال بإنجازات الملك الحسين بن طالل، واألغنية بعنوان 
  لملكنا المفدى... األولى تحيَتنا

  محيى األمة العربية... ناهض رايات اإلسالم
  للجمهور الموجودين... دي تحية الشبابنه

  فالتحيا الهاشمية... فليهتفوا جميعًا
  واألعمال المرضية... صاحب الْتاج الرفيع

  )احسين الملك األول(وأغنية أخرى في قالب الفن بعنوان 
  فخر العرب واإلسالم... احسين الملك األول

  هو الْقائد واإلمام... مهما الزمان اتحول
  يا ناصر العدالة... الجاللةيا صاحب 

  واحرزت كل المرام... بالحكمة والبسالة

م احتفاًال بالملك الحسين بن طالل، بعنوان 1961وأغنية أخرى غنتها بنات الرمثا في جرش عام  
  ):الورد فتح(والتي اقتبست منها الفنانة سلوى أغنية ) بالْقوارة(

  يا مدلل بالقوارة يا حلو... بالقوارة يا زارعين الورد
  عالرمثا الله معه الله... عالرمثا سافر الملك حسين

  الورد مغرب يا حلو يا مدلل... الورد أمغرب يا زارعين الورد
  على المغرب الله معه الله... على المغرب سافر الملك حسين

  ):هًال بالبطلينأهًال وس(وأغنية أخرى على وزن قالب الدلعونا التي غناها شباب الرمثا، وهي بعنوان 
  حامي وطْنا ملكنا حسين... أهًال وسهًال بالبطلين
نورتوا اُألردن أحلى ما يكونا... أمير محمد يا نور العين  

  يرحب بيكم شبل طالل... أهًال وسهًال بالجمع الغالي
  أبزوار اُألردن شوفوا أنسرينا... يا شعب اُألردن احيا الليالي

  يا شعب اُألردن يرحب بيكوا... ه يحييكويا ضيوف اُألردن الل
  الله ينصركوا يا البطلين... وإحْنا برواحنا الزم نفديكوا

  ):أهال وسهال بالحسين(م، بعنوان 1961وأغنية أخرى على وزن قالب الفن، والتي تم غنائها عام 
  عال    فخر اُألردن الصامد... أهًال وسهًال بالحسين
  عال    ضيف اُألردن يا غالي... أهًال وسهًال بقدومك
  عال    يا قاهر اْألعادي... شعب اُألردن بنادي

وأغنية أخرى غنتها بنات الرمثا بعد قيام الملك الحسين بتعريب قيادة الجيش العربي بطرد كلوب باشا 
  .، ومن كلماتها)هبَت الْنار(بعنوان 

  والملك حسين يا حامي وْطنا... هبَت الْنار والبارود عال
  هبَت الْنار والباروِد ياللي... حكمك يا كلوب من عندنا وَلا
  هبَت الْنار وبرأس السجادة... والملك حسين يا قوم العيالي

  هبَت الْنار وبرأس الخروبه... والملك حسين يا حامي البالدي
  هبَت الْنار والبارود عال... والملك حسين يا حامي العروبة

  

  



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

353 
 

  الخاتمة
الشعبية وخاصة الرمثاوية إحدى المصادر الهامة في توثيق األحداث التاريخية في األردن  تعد األغنية

متضمنة مفهومي االنتماء والوالء، بمختلف قوالبها الغنائية الشعبية، محتويه على كلمات حماسية تبعث 
  .بالفخر وتعزز الهوية الوطنية منذ تلك الفترة التي شهدت تحول في الناحية السياسية

  

  :الهوامش
  
  .آتى وأشرف: وردن 1
  .أمتنع: صدن 2
 .أعاله: روس 3
  .النواویر وھي جمع نوارة وھي الزھور: النوى 4
 .ربعنا: رابعنا 5
  ).م1967(جوفیة معدلھ وقد ركبت علیھا عدة أبیات في حرب  6
 .القویة الشدیدة: الجندلیة 7
  .العائالت: لالحمای 8
 .تأمر: تامر 9

 .تضرب: تظرب 10
 .تسأل: تسایل 11
ً بمآثر الشریف حسین بن علي أول مطلق لرصاصة الثورة العربیة الكبرى،  12 ً واعتزازا جاءت مناسبة ھذه الجوفیة ابتھاجا

الملك الحسین الباني  وترحیب أھل األردن بقدوم األمیر عبدهللا المؤسس وفرض األمن واالستقرار في اإلمارة، وبعدھا تولى
حیث ذھب ) تعریب الجیش(بن طالل حیث حدد أھداف األمة ومنھا الحریة والوحدة والحیاة األفضل، وفي یوم طرد كلوب 

 . شاب من الرمثا وأنشدوا ھذه الجوفیة) 200(نحو 
  .ھو الملك عبدهللا األول المؤسس: أبو طالل 13
 .بارك الشقران أبیات باقي القصیدةابتدع المرحوم عبده الم) م1948(أثناء حرب  14
  .فن درازي، القاه المرحوم السید خالد فالح الخزاعلة أبو نواف مع غازي المیاس أبو فیصل 15
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