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 ممخص: 

تعتبر االغنية احد وسائؿ التواصؿ الفكري واالنساني، وهي المعبر عف ما يعتري االنساف 
احتوى البحث الحالي عمى اهمية البحث بوصؼ االغنية احد السمات مف فرح وحزف وظمـ ، وقد 

االساسية في نقؿ غضب الشعوب الى العالـ ومف اواصؿ الترابط الفكري وقد هدؼ البحث والذي الى 
دراسة المقومات الفكرية والفنية لالغنية الثورية، وقد احتوى البحث عمى مفهـو القيادة والمفكريف 

 اهـ عناصر تكوينها.واالغنية الثورية و 
 .(المقومات الفكرية والفنية، االغنية الثورية)كممات مفتاحية: 

The intellectual and artistic foundations of the revolutionary song 

Abdel Halim Ahmed Hassan 

Ministry of Higher Education and Scientific Research, University of 

Basra, 

Abstract: 

 The song is considered one of the means of intellectual and human 

communication, and it expresses the joy, sadness and injustice that a person 

experiences. The current research contains the importance of research by 

describing the song as one of the basic features in transmitting peoples’s 

anger to the world and from continuing intellectual interdependence. The 

research aimed at studying the intellectual and artistic components. The 

revolutionary song, and the research contained the concept of leadership, 

thinkers, revolutionary song and the most important elements of its formation.  
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  :كمة البحثمش .1
لعبت الثورات عمى مستوى العالـ بما فيه العالـ العربي دورا مهما فػي تيييػر نمػط الحيػاة 

اعي، بػؿ والعمػؿ عمػى تكػػريس  نػواع مػف الفنػوف التػػي تتناسػب مػي ريػاح التيييػػر، االجتمػ
ومف ضمنها الفنوف الموسيقية التي يعتبر فنا ولية عالميػة تسػتطيي ارتػراؽ الحػدود دوف 
قيػػػد  و شػػػرط، وربمػػػا تكػػػوف الثػػػورة الفرنسػػػية واحػػػدة مػػػف  هػػػـ النمػػػاذج التطبيقيػػػة فػػػي هػػػذا 

مػًا والموسػيقى رصوصػًا ليػة تعبيريػة مكنػت ا نسػاف المجاؿ الحيػوي، كانػت الفنػوف عمو 
مػػف تقػػديـ رواف و فكػػارف التػػي تنبثػػؽ غالبػػًا مػػف الواقػػي المعيشػػي ومػػف رحػػـ  حػػداث فارقػػة، 
وتعد فنوف الموسػيقى والينػاع عمػى مػر التػاريد وتحديػدا منػذ تبمػور الػوعي الفكػري وادراؾ 

جتمعػي، وهػي ابػرز المظػاهر فػي اهميته، احدى االدوات والوسائؿ المعبرة عف الواقي الم
تكويف الوعي الجمعي و االوضح تعبيرا عف لية وسيكولوجية المجتمعات، حيث جػاعت 
االغنيػػػة الثوريػػػة نتيجػػػة احتيػػػاج المجتمػػػي اليهػػػا، لمتعبيػػػر عػػػف غضػػػبه وعػػػدـ رضػػػاف عػػػف 
االوضػػاع السياسػػية واالقتصػػادية وايصػػاؿ صػػوته والظمػػـ الػػذي يتعػػرض لػػه بصػػورة فنيػػة، 

اف ظمػـ وانعػداـ لممسػاوات سػتكوف هنػاؾ اغنيػة احتجاجيػة ثوريػة، الف الرسػائؿ فأيف ما ك
تسػػػػتقبؿ مػػػػف راللهػػػػا بطريقػػػػة مميػػػػزة، والف الموسػػػػيقى والينػػػػاع مػػػػف اقػػػػوى انػػػػواع الفنػػػػوف، 
فبإمكاف اغنية واحد اف تبػث الحمػاس واليضػب فػي نفػوس االالؼ مػف البشػر، اذ تعتبػر 

ضػػات والثػورات الشػعبية هػػي  صػدؽ ترجمػػاف، الموسػيقى واالغنيػة الثوريػػة فػي جميػي النه
و فصػػػػح معبػػػػر عػػػػف المشػػػػاعر وابحاسػػػػيس التػػػػي تمػػػػر بهػػػػا الحشػػػػود الثػػػػائرة والجمػػػػاهير 

 الياضبة.
ومػػف رػػػالؿ مػػا تػػػـ ذكػػػرف يطػػرح الباحػػػث السػػواؿ االتػػػي : مػػػا هػػي المقومػػػات الفكريػػػة     

النػػوع مػػف ابغػػاني والفنيػػة لنغنيػػة الثوريػػة ل، ولقمػػة الدراسػػات العمميػػة التػػي تناولػػت هػػذا 
وبالنظر لما يشكمه الموضوع مف اهمية وجػد الباحػث االسػباب الكافيػة لمدراسػة فػي بحثػه 

 ..  ) المقومات الفكرية والفنية لألغنية الثورية (.الموسـو
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 اهمية البحث
تكمػػػف اهميػػػة البحػػػث فػػػي دراسػػػة ماهيػػػة االغنيػػػة الموافقػػػة لمثػػػورات ومػػػدى تأثيرهػػػا عمػػػى 

 اهمية واقية صرفة في دعـ الثورات. المجتمي لما لها مف 
 هدف البحث

 الكشؼ عف المقومات الفكرية والفنية لنغنية الثورية .   
 المقومات الفكرية لمثورة .2

"عرفػػػت الثػػػورة منػػػذ عهػػػد االغريػػػؽ، ودرمػػػت هػػػذف الكممػػػة الػػػى االنكميزيػػػة بوؿ مػػػرة عػػػاـ 
ظهػػور الدولػػة والحيػػاة ـ، وتعػػد "الثػػورة" مػػف المصػػطمحات المعقػػدة، والتػػي واكبػػت ٓٓٙٔ

السياسية، ومي اف مفهوـ الثورة الذي ساد عمى غيػرف مػف المفػاهيـ هػو ثػورة الشػعب ضػد 
االسػػػػتثمار، او ضػػػػد االنظمػػػػة االسػػػػتبدادية، اال اف مضػػػػموف الثػػػػورة مػػػػف حيػػػػث الميػػػػة ال 
يقتصر عمى هذا الجانب، بؿ يشمؿ كؿ فعؿ يودي الى التييير االوضػاع تيييػرًا جػذريا، 

المصػػػػػػػػدر ت اوضػػػػػػػػاعًا طبيعيػػػػػػػػة او سياسػػػػػػػػية او اجتماعيػػػػػػػػة او اقتصادية")سػػػػػػػػواع كانػػػػػػػػ
http://www.moqatel.com.) 

    "الثورة مف الموضػوعات التقميديػة التػي عولجػت فػي دراسػات االجتمػاع االنسػاني"       
(freean  ،p3) لمفػاهيـ االساسػية، اال انػه ، "و عمى الرغـ مف كوف هذا المفهـو مػف ا

(، و يزيػػػػػد الطػػػػػيف بمػػػػػة Sullivan ،p27مػػػػػازاؿ محاطػػػػػًا بهالػػػػػة قاتمػػػػػة مػػػػػف اليمػػػػػوض")
 استردامه عمى غموضه في عمـو عدة.

"اف الثورة عممية مفصمية في تاريد االمـ و الحضارات وحدثا نوعيًا يفرد سػمطته و      
كالتضامف و االروة و التضحية و نشوته عمى كؿ المياديف، وتفرز قيمًا ومشاعر مبهرة 

المصػػػير المشػػػػترؾ ، لػػػذا يعبػػػػر عػػػػف الثػػػورة فػػػػي االصػػػػطالح بمعػػػاني مرتمفػػػػة بػػػػارتالؼ 
(، "فيعػػرؼ اندريػػه الالنػػد فػػي ٖٔ، صٜٜٙٔبالهاشػػمي ،  الحقػػوؿ العمميػػة المشػػكمة لػػه")

موسوعته الثورة عمى انها مصطمح سياسػي يعنػي الرػروج عػف الوضػي الػراهف و تيييػرف، 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
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، التطمػػي الػػى االفضػػؿ او حتػػى و اسػػو ، بانػػدفاع يحركػػه عػػدـ الرضػػاى االفضػػؿ اسػػواع الػػ
(، "اما المعجـ الفمسػفي لجميػؿ صػميبيا فعػرؼ الثػورة ٘ٗٔالالند ، د.ت. ص ) اليضب"

، د.ت، صميبا عمى انها تييير جوهري في اوضاع المجتمي ال تتبي فيه طرؽ دستورية")
ٖٛٔ.) 
مػذهب الػواقعي فػي دراسػة الثػورة، و هػو ينظػر الػى يعد )ارسطو( اوؿ مػف اسػس لم      

الثػػػورة بوصػػػفها ظػػػاهرة طبيعيػػػة ال يمكػػػف اجتنابهػػػا، حيػػػث هػػػي حمقػػػة مػػػف سمسػػػة دوراف 
طبيعػػػي، وقػػػد بقػػػي هػػػذا التصػػػور سػػػائدًا و مقبػػػواًل حتػػػى القػػػرف السػػػابي عشػػػر، و مػػػذ ذلػػػؾ 

 (.٘ٗ، صٕٚٓٓفيعي ، ش فصاعدا اكتسب هذا المفهوـ لونًا سياسيًا)
رى )صػػاموئيؿ هنتنيتػػوف(، الكاتػػب االمريكػػي المعاصػػر المعػػروؼ الثػػورة بقولػػه : يػػ      

"تحػػوؿ سػػريي وبنيػػوي عنيػػؼ فػػي القػػيـ و االسػػاطير الحاكمػػة عمػػى مجتمػػي مػػا، يصػػيب 
كذلؾ الموسسات السياسية، والبنى و الهيئات االجتماعية، و يودي الى تييير في القيادة 

(، "ويميز فػي الوقػت نفسػه ٖ٘ٛوف ، د.ت، صهنتنيت و في الفعؿ السياسي و وجهته")
بػػيف الثػػورة وبػػيف غيرهػػا مػػف حػػاالت عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي مثػػؿ االنقالبػػات او حػػرب 
االستقالؿ او الفوضى االجتماعية، و في تحميػؿ سػريي لتعريػؼ هنتيتػوف لظػاهرة الثػورة، 

لػى ذلػؾ (، "اضؼ اTylor ، P. 120-121 نرى انها تمثؿ عندف حالة راصة ونادرة")
االجتماعيػػة، وال يػػرى و  انػػه يػػدرؿ فػػي تعريػػؼ الثػػورة مجموعػػة مػػف العناصػػر االيديولوجيػػة
 (.ٖ، ص بشيرية انحصارها بانتقاؿ السمطة مف جهة او طرؼ الى طرٍؼ ارر")

"اف كػػؿ ثػػورة هػػي فػػي واقعهػػا نظػػاـ سياسػػي يقػػـو عمػػى انقػػاض نظػػاـ سياسػػي ارػػر،      
شػػػػفيعي،  قومػػػػات نظريػػػػة و دعػػػػائـ فكريػػػػة")فهػػػػي بحاجػػػػة الػػػػى االتكػػػػاع عمػػػػى اسػػػػس و م

(، وعمى ضوع ذلؾ، فاف كػؿ ثػورة يجػب اف يسػبقها تنظيػر لنظػاـ فكػري ٘ٗ، صٕٚٓٓ
يكوف عمادها النظري و ُمنطمقها، وهذف القاعػدة لهػا مػا يويػدها مػف واقػي الثػورات المهمػة 

بطػاؿ التي عرفها التاريد، حيث اف كؿ واحد منها كانت مسبوقة بجهد تنظيري يسػعى  
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(، يتضػػمف تعريفػػًا ٘ٛبازكػػاف ، ص النظػػاـ القػػائـ و تأسػػيس نظػػاـ جديػػد عمػػة انقاضػػه")
جديدا لإلنساف، و المجتمي والعالـ، وروية جديدة لموقي االنساف في العالـ و بعد اكتماؿ 
مشػػهد هػػذا النظػػاـ و اسسػػه وبنػػاف الفكريػػة يقػػدـ رعاتػػه والػػداعوف اليػػه مشػػروعهـ الرػػاص 

 دة في ساحة االجتماع االنساني بعد انتصار الثورة التي يقوموف بها.لتحقيؽ القيـ الجدي
والثورات التي قامت عمى مدار التاريد سواع قامت تحقيقػا لمعدالػة االجتماعيػة  و        

انتصػػارا بيػػديولوجيا  و طمبػػا لمحقػػوؽ  و تجديػػدا لػػروح الثقافػػة وا بػػداع، لػػـ تكتمػػؿ دوف 
زة والمحركة لها، فنزيؼ الدـ في الثورات ابوروبية لـ يكػف بمورة بفكارها ابساسية المحف

وحػػدف وراع مػػا حصػػمت عميػػه  وروبػػا مػػف تقػػدـ وحريػػة وعدالػػة وحقػػوؽ، لكػػف ابفكػػار التػػي 
حركتهػػا وتبنتهػػا وبمػػورت رواهػػا هػػي مػػف اسػػتكممها ووضػػي مجتمعاتهػػا عمػػى طريػػؽ التقػػدـ 

دث، و مػػػف هػػػذف المقومػػػات والحريػػة، ولكػػػي تقػػػوـ الثػػػورة ال بػػػد لهػػػا مػػػف مقومػػػات كػػػي تحػػػ
"المقومػػػػات الفكريػػػػة"، واف التعػػػػرؼ عمػػػػى هػػػػذف المقومػػػػات مػػػػف االمػػػػور المهمػػػػة، و اهػػػػـ 

 عناصرها االساسية : 
 اواًل/ المفكرين : 

يمكف تعريؼ المفكر "انػه ذلػؾ الباحػث الػدائـ فػي كميػات المشػكالت مػف اجػؿ وضػي     
،  ٖٕٔٓ،  بوحامػػػػد قػػػػة")االطػػػػر العامػػػػة لحمولهػػػػا، و يمتػػػػاز بشػػػػيؼ البحػػػػث عػػػػف الحقي

(، "و المفكر هو الشرص الذي يستردـ الذكاع والتفكير النقدي، إما بطريقة مهنية ٗص
 و بصػػفة شرصػػية، وهػػو شػػرص يحمػػؿ العديػػد مػػف االفكػػار و النظريػػات ذات المعرفػػة 
الواقعيػػة، وينهمػػؾ فػػي انتػػاج ونشػػر االفكػػار ويمتمػػؾ ربػػرة فنيػػة وثقافيػػة بػػارزة تمنحػػه وزف 

وؽ فػػػػػػي الرطػػػػػػاب العػػػػػػاـ ويكػػػػػػوف صػػػػػػامد امػػػػػػاـ االنتقػػػػػػادات والصػػػػػػدامات ومكػػػػػػاف مرمػػػػػػ
 (.ٕ٘ٔٓ،  makkahnewspaper.com/article/90425 االجتماعية")

يمعػػب المثقفػػوف والمفكػػروف دورا هامػػا فػػي تنميػػة الحركػػات االجتماعيػػة بصػػورة عامػػة     
رسػػاع قواعػػدها بػػيف النػػاس وبمػػورة رسػػاالتها والػػدفاع عنهػػا، والػػرد  وفػػي توجيههػػا ونشػػرها واق
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عمى رصومها والمساهمة فػي وضػي الرطػة العمميػة  نجاحهػا، وفػي صػياغة  هػدافها و 
وضي عقائدها وحتى ما يتصؿ بهذف العقائد مف  ساطير وررافات، يقوؿ )فردريؾ هرتز( 
إف الػػدور الرئيسػػي فػػي كػػؿ الحركػػات االجتماعيػػة التػػي عرفناهػػا، هػػو الػػدور الػػذي لعبتػػه 

 سػػػػاتذة وطػػػػالب ومحػػػػاميف ومػػػػوظفيف و طبػػػػاع ومعممػػػػيف وكتػػػػاب الطبقػػػػات المثقفػػػػة مػػػػف 
 ( . ٕٔٔٓلهاشمي ، اوصحفييف)

و لمفالسفة و المفكريف دورًا كبيرًا في إنتػاج الفكػر الثػوري عبػر العصػور، مػف رػالؿ     
كتابػػػاتهـ ودراسػػػاتهـ، وسػػػاهموا بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي ضػػػّد الػػػروح الثوريػػػة فػػػي الشػػػعوب التػػػي 

لقادة ومفكريف وفالسفة, وهػذا شػأف  امتالكهاة تحققت بسبب عاصروها، فالثورات الناجح
الثػػورة الفرنسػػية والروسػػية والصػػينية وغيرهػػا مػػف الثػػورات الجماهيريػػة, التػػي غيػػرت مسػػار 

 بشعوبها. وارتقتالتأريد وبنت دولها 
المفكػػروف هػػـ الشػػريحة ابكثػػر وعيػػًا فػػي مجتمعػػاتهـ البسػػيطة التػػي غالبػػًا مػػا تبحػػث     

ئيات مقومػات الحيػاة مػف مػأمف ومأكػؿ ومشػرب وممػبس ومسػكف، لػذلؾ يقػي فقط عػف بػدا
الحمػػؿ ابكبػػر عمػػى عػػاتؽ المفكػػريف والػػذي يفضػػي بػػدورف إلػػى بحػػثهـ الػػدووب عػػف  ليػػة 
لتريػػػؼ هػػػذا الحمػػػؿ ولػػػف يتحقػػػؽ حمػػػـ الترفيػػػؼ هػػػذا إال بػػػالرالص مػػػف الواقػػػي المػػػزري 

إيجػػاد ريػػار جديػػد وهػػو المعػػاش، فتثػػور  فكػػار المفكػػروف وعقػػولهـ، يػػتمرض عػػف ذلػػؾ 
) الثورة ( بكؿ ما تحممه الكممة مف معنى، وفي رضـ ذلؾ يظؿ هذا الريػار هػو الشػيؿ 
الشاغؿ لممفكريف بعد نفاذ الريارات ابررى التي بدووا بها إلػى  ف يصػؿ المفكػروف إلػى 
ا عالف عف ) ثػػورة ( لمرالص والتييير وتسوؽ هذف الفكرة في غضوف  ياـ قالئؿ حتى 

دها سػائرة وسػط المػواطنيف وتصػبح حػديث المدينػة ليمتػؼ حولهػا المواطنػوف ويتطمعػوا تج
عبدالفتاح ، لنجاحهػػػػا وبمػػػػوغ مػػػػا بشػػػػرتهـ بػػػػه مػػػػف عصػػػػر الرػػػػالص والتيييػػػػر والنهضػػػػة)

 (. ٙص
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، ثقػػػػافي، دينػػػػي، عرقػػػػي، ليػػػػوي، اجتمػػػػاعيالظمػػػػـ  ي كػػػػاف سياسػػػػي،  استشػػػػراععنػػػػد     
عمػػػى عػػػاتقهـ حيػػػاؿ همػػػـو وقضػػػايا جمػػػاهير يستشػػػعر المفكػػػروف بعظمػػػة الػػػدور الممقػػػاة 

شػػعبهـ، وتنشػػأ وقتهػػا اليريػػزة الفكريػػة فػػي إيجػػاد مرػػرج ومرمػػص لشػػعبهـ ممػػا هػػـ فيػػه، 
ويظػػؿ هػػذا التفكيػػر يتقػػدـ إلػػى ابمػػاـ رويػػدًا رويػػدًا وينمػػو ويكبػػر لحظػػة إثػػر لحظػػة حتػػى 
ؿ يصػػؿ إلػػى ذروتػػه، ومػػف ثػػـ تشػػرص القضػػايا والهمػػوـ تشريصػػًا سػػميمًا وتوضػػي الحمػػو 

 (.ٕٗٔٓبكار ، المرضية والسممية السميمة لتداركها)
 فَّ المفكػػر مثػػؿ الفيمسػػوؼ الػػذي ُينػػت   فكػػاًرا, ينتفػػي بهػػا النػػاس, ويكشػػؼ عػػف زوايػػا      

رفية لـ تكف معروفة لهـ وال يروها في العادة , وُيفترض  ّنه ُيدرؾ مف عمؿ المجتمػي مػا 
فَّ المفكػػر بالنسػػبة لممجتمػػي كالطبيػػب، ينتهػػي ال ُيدركػػه بقيَّػػة النػػاس, لػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بػػأ

المفكػػر ويفقػػد مكانتػػه فػػي المجتمػػي،  بشػػكؿ  رػػر متػػى )يمػػوت المفكػػر(ل يمػػوت المفكػػر 
)كقيمة( عندما يكوف )بوؽ( لجهة مف الجهات, ويسرر تنظيرف وفكػرف لشػيٍع غيػر مقتنػي 

موت المفكر عنػدما به, فا نساف عندما يكوف  جيًرا  و موظًفا ال يكوف )مفكر(، و يًضا ي
بفَّ حياتػػػه فػػػي إنتاجػػػه  يتوقػػػؼ عػػػف التفكيػػػر وعػػػف ا نتػػػاج, فيصػػػبح وكأنَّػػػه مػػػي ابمػػػوات

 (.ٖٕٔٓبنافي ، عطائه)واستمرار 
ويقػػػػوؿ )عمػػػػي شػػػػريعتي( عػػػػف معنػػػػى  ف تكػػػػوف مفكػػػػرا اف المفكػػػػر المسػػػػتنير ال هػػػػو     

حػػس بػػروح عصػػرف بالفيمسػػوؼ وال هػػو بالعػػالـ وال هػػو بالكاتػػب وانمػػا هػػو ذو وعػػي ذاتػػي ي
وحاجيػػات مجتمعػػه وعنػػدف رويػػة ذات اتجػػاف محػػدد ولديػػه  يضػػا قيػػادة فكريػػة وهػػذا الػػوعي 

 (.  ٕٕٓٓ،  عابديفوالروية يتحققاف وينضجاف في مسيرة التجربة االجتماعية)
 
 االغنية الثورية .3

اسػػػػػتردـ النػػػػػاس الموسػػػػػيقى لمتعبيػػػػػر عػػػػػف عػػػػػدـ رضػػػػػاهـ عػػػػػف ابوضػػػػػاع السياسػػػػػية  و 
 و مقاومػػػػة االسػػػػتعمار،  و الينػػػػاع الجمػػػػاعي فػػػػي المسػػػػيرات الثوريػػػػة، لمػػػػا االقتصػػػػادية، 
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لمموسػػيقى والينػػاع مػػف قػػوة كبيػػرة وقػػدرة عمػػى توحيػػد الهػػدؼ لػػدى الجمػػاهير، ليشػػعر الفػػرد 
 نػػه لػػيس وحيػػدا فػػي الشػػعور بػػروح المعارضػػة ضػػد  شػػكاؿ الظمػػـ المرتمفػػة، لػػذا يمكػػف  ف 

مكػف  ف تمثػؿ الموسػيقى وابغػاني، سػردا تكوف الموسيقى شكال مف  شكاؿ االحتجػاج وي
لتاريد السكاف ابصمييف في جميي  نحػاع العػالـ، ضػد االحػتالؿ وا بػادة الجماعيػة لهػـ، 
حتػػػى إذا تػػػـ اسػػػتبعادهـ مػػػف كتػػػب التػػػاريد، تظػػػؿ الموسػػػيقى وابغػػػاني تحكػػػي قصصػػػهـ 

 (.ٕٚٔٓطه ، لمعالـ، وتوكد وجودهـ ا نساني وتاريرهـ الثقافي)
يقى واليناع مف  قوى  شكاؿ الفف، ربَّما  قواهػا جميًعػا، يمكػف لػبعض نيمػاٍت الموس      

موسػػيقية  ف تمهػػب حمػػاس األالؼ، وبسػػباب واضػػحة، كػػاف هػػذا النػػوع مػػف الفػػف مناسػػًبا 
لميايػػػة السػػػتردامه فػػػي الحػػػروب والنزاعػػػات، وعػػػف الموسػػػيقى فػػػي الحػػػرب كتبػػػت بيكريػػػا 

نػت موسػيقى فريػدريؾ شػوباف رمػًزا كا ،War on the Rocksسالياشػفيمي فػي موقػي 
قوميًّا بالغ ابثػر إلػى الحػد الػذي دفػي بابلمػاف إلػى وضػي موسػيقاف عمػى القائمػة السػوداع 

، روفًػػػا مػػػف إثارتهػػػا النزعػػػات القوميػػػة البولنديػػػة ضػػػد ٜٔٗٔفػػػي بولنػػػدا وحػػػدها فػػػي عػػػاـ 
 (.ٕٔٔٓ،  الريؿاالحتالؿ النازي)

فػػي صػػني مسػػار الثػػورات عمػػى مػػر التػػاريد  تسػػاهـ ابغػػاني الثوريػػة بشػػكؿ كبيػػر       
وعامػػػؿ مسػػػاعد عمػػػى إنجاحهػػػا، مػػػف رػػػالؿ الكممػػػات الثػػػائرة المعبػػػرة عػػػف واقػػػي الشػػػعوب 
وابلحػػاف الحماسػػية التػػي تعمػػؿ عمػػى اسػػتنهاض الهمػػـ ورد اعتبارهػػا مػػف الػػوهف والسػػبات 
يقػػػػاظ ابحاسػػػػيس المرهفػػػػة ذات الطػػػػابي الحماسػػػػي وتحريػػػػؾ  العميػػػػؽ الػػػػذي حػػػػؿ بهػػػػا، واق

مشػػاعر الجياشػػة الراكػػدة وقيادتهػػا إلػػى ميػػاديف وسػػاحات النضػػاؿ السػػممي لمتيييػػر ضػػد ال
ابنظمػػة الدكتاتوريػػة الفاسػػدة والمسػػتبدة، التػػي سػػمبت الحقػػوؽ والحريػػات ونهبػػت الثػػروات 

 .(ٕٔٔٓ،  الريؿ) االقتصادية عمى شعوبها عمى مدى ثالثة عقود مف الزمف
ني الثوريػة تجسػيٌد بػالغ التػأثير ، ليرػدـ سػردية لطالما استردمت الموسيقى، واالغا      

معينة عف الثورة، كمَّؼ نابميوف الثالث الممحف الفرنسي هكتور برليػوز بتمحػيف سػيمفونيته 
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 Grande Symphonieالرابعػة وابريػرة، )السػيمفونية الجنائزيػة االحتفاليػة الكبػرى ( 
Funèbre et Triomphale ة واحػدة مػف  عظػـ القطػي ، والنتيجػٖٓٛٔ، احتفااًل بثػورة

 الموسيقية البطولية.
يمكػػػػف  ف تصػػػػبح االغنيػػػػة الثوريػػػػة رمػػػػًزا لمثػػػػورة، فػػػػي  حػػػػد  بػػػػرز مشػػػػاهد فػػػػيمـ          

، بهػدؼ التيطيػة La Marseillaise) كازابالنكا (، تندفي الفرقػة فػي غنػاع ) البوسػاع ( 
ا وطنيًّػػػا لفرنسػػػا عمػػػى غنػػػاع الضػػػباط النػػػازييف فػػػي الحانػػػة، واألف اصػػػبحت ابغنيػػػة نشػػػيدً 

يرمػػز إلػػى المقاومػػة، وربَّ اغنيػػة ثوريػػة صػػادقة يتينَّػػى بهػػا الشػػعب ترتجػػؼ لهػػا ابنظمػػة 
السمطوية وتسعى إلى إسػكاتها، كمػا حظػرت الصػيف فػي عهػد ماوتسػي تػون  كػؿ الفنػوف 
التي ال تردـ االحتياجػات ابيديولوجيػة لمدولػة، واشػترط االتحػاد السػوفيتي موافقػة الرقابػة 

 (.ٖحني ، صكؿ ابعماؿ الموسيقية المنشورة) عمى
الثػػػػورات تقػػػػوـ عمػػػػى ابمػػػػؿ، والينػػػػاع ال يفػػػػؾ حصػػػػاًرا  و تسػػػػقط حكومػػػػة،  و تييػػػػر      

السياسات ابمنية، لكنها تشد مف عضد الناس وتمهمهػـ، فػي سػبيمهـ إلػى فعػؿ كػؿ هػذا، 
عي وتوحد حيث تعمؿ االغاني والموسيقى الثورية عمى تحريؾ الحشود ورمؽ حس مجتم

الجهود لدعـ قضية ما، حيث اف الطبيعػة الوطنيػة والتاريريػة لنناشػيد واالغػاني الثوريػة 
والوطنية تعني استردامها فػي اليالػب كػأدات سياسػية راصػة فػي اوقػات االزمػات، وايػف 
ما كاف ظمـ وانعداـ لممساوات ستكوف هنػاؾ اغنيػة احتجاجيػة، الف الرسػائؿ تسػتقبؿ مػف 

 مميزة.راللها بطريقة 
وقػػػػد سػػػػاهمت االغنيػػػػة الثوريػػػػة  فػػػػي بمػػػػورة الفكػػػػر الثػػػػوري وعبػػػػرت عػػػػف المواقػػػػؼ       

السياسية النضالية لدى الشعب، و سػعت الػى ترسػيد الهويػة الوطنيػة لمفػرد المعػايش لهػا 
و الػػذي سيسػػمعها مسػػتقبال، فابغنيػػة الثوريػػة هػػي وثيقػػة تاريريػػة شػػفوية اررػػت بحػػداث 

 (.ٚ)حني ، صا االعالميةمرتمفة عالوة عمى وظيفته
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كانػت ابغػاني وابناشػػيد الثوريػة رفيقػًا لكػػؿ مناضػؿ ومقػاوـ، "فتمػػؾ ابغػاني  ثػػرت       
بشكؿ كبير فيهـ، وا ذاعػات المحميػة كافػة كانػت حريصػة عمػى نشػر تمػؾ ابغػاني، لمػا 

(، حيػػث اف ابغػػاني الثوريػػة تهػػز المتمقػػيف ٕٓٓٓبدارنػػة ،  لهػػا مػػف  هػػداؼ و ثػػر كبيػػر")
وتسػػهـ فػػي التيييػػر وتسػػفر عػػف تػػأثير مباشػػر وقػػد تبقػػى حاضػػرة فػػي المشػػاعر وابذهػػاف 
لعػػػدة عقػػػود، "و يمكػػػف لنغنيػػػة  ف تبمػػػور المعرفػػػة والػػػوعي وتحولهمػػػا لشػػػكؿ مػػػف  شػػػكاؿ 
ا دراؾ الهويػػػاتي الجمعػػػي، تحػػػّوؿ ابغػػػاني الثوريػػػة السياسػػػّية التعػػػابير الحسػػػّية الفردّيػػػة 

غضػػب، شػػعور بػػالقمي، بػػا ذالؿ، الفقػػداف  و التمييػػز إلػػى  والجماعّيػػة مػػف  الـ،  حػػزاف،
تعػػػػابير رطابّيػػػػة ُترتصػػػػر بالشػػػػكؿ الموسػػػػيقي، توثّػػػػؽ ابغنيػػػػة لػػػػذاكرة جماعّيػػػػة تتوارثهػػػػا 
ابجياؿ وتبمور عمميات المعرفػة بالتفاصػيؿ العاّمػة والراصػة وتحّولهػا لشػكؿ مػف  شػكاؿ 

دور ابغنيػػػػة عمػػػػى التمجيػػػػد لمفعػػػػؿ  ا دراؾ الهوّيػػػػاتي والػػػػػ "نحػػػػف" الجماعّيػػػػة، ال يقتصػػػػر
الثػػوري والتحػػريض عميػػه، بػػؿ هػػي بابسػػاس بمثابػػة بيػػاف سياسػػي نضػػالي، وهػػي  يًضػػا 
مرزوف لمذاكرة الجمعّية فػي واقػي شػهد ويشػهد رداعة فػي الحالػة السػردّية التوثيقّيػة، فتقػوـ 

ـ الرائػد معجػ ابغنية بوظيفة تثقيؼ و تعبئة والتفاؼ الجماهير حوؿ الرطاب السياسي")
 (.ٖ٘ٔ، ص
وقد تعددت مضاميف ابغنية الثورية، فهي مر ة عاكسػة لحيػاة الجمػاهير الشػعبية،       

و قػػد تناولػػت االغنيػػة عػػدة قػػيـ كػػاف لهػػا دور فعػػاؿ فػػي تحريػػؾ الحػػس الػػوطني و بعػػث 
 الحماسة في قموب المواطنيف، ومف ضمف هذف القيـ يمكف الحديث عف : 

 اواًل/ الحرية :  
قػػد ورد المفهػػـو الميػػوي لهػػذا المفػػظ فػػي الميػػة العربيػػة، "قػػدرة عمػػى التصػػرؼ بمػػؿع       

معجػػػػػـ ليػػػػػة الفقهػػػػػاع ،  ا رادة والريػػػػػار، رمػػػػػوص مػػػػػف العبوديػػػػػة  و المػػػػػـو  و نحوهمػػػػػا")
(، وجػػاع فػػي معجػػـ ليػػة الفقهػػاع، "الحريػػة : مػػف حػػر يحػػر، القػػدرة عمػػى التصػػرؼ ٓ٘ص

(، كمػػػػا ورد فػػػػي معجػػػػـ لسػػػػاف العػػػػرب ، اف العػػػػربمعجػػػػـ لسػػػػ بمػػػػؿع ا رادة واالرتيػػػػار")
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"ابحػػرار مػػف النػػاس هػػـ ابريػػار وابفاضػػؿ، والمػػر ة الحػػّرة هػػي المػػر ة الكريمػػة،  مػػا كممػػة 
الحرية في المية العربية فتطمؽ عمى الرالص مف العبودية ، فحيف يقاؿ إّف هػذا الشػيع 

عنػى الشػرؼ والكػـر  و هذا الشرص حر  ي غير ممموؾ وغير مسروؽ، وتأتي  يضًا بم
 (.ٖٓ، صٜ٘ٗٔ،  عياد والطيب، فنقوؿ هو حر  ي طيب ابصؿ كريـ وشريؼ")

الحريػػة شػػمس تبعػػث الحيػػاة، "والحريػػة حػػؽ مشػػروع لكػػؿ شػػعب او امػػة، وكػػؿ كػػائف     
حي، واذا حـر منها االفػراد فأنهػا تورػذ بػالقوة، وقػد عػرؼ هػذا المصػطمح منػذ القػدـ، فقػد 

ؿ اسػترجاع الحريػات، و بعيػدا عػف التعريفػات الفمسػفية فػاف كانت الشعوب تكافح مػف اجػ
حنػػي ،  الحريػػة فػػي المفهػػـو الشػػعبي مرادفػػة لمفػػظ االسػػتقالؿ، واف كانػػت الحريػػة اشػػمؿ")

(، وفي هذا الصدد يقوؿ احد الباحثيف : "اما اف نحيػا احػرارًا او نمػوت احػرارًا، واذا ٚص
 (.ٕٚٔٓلعمـ رمز الهوية ، اابحرار")كاف البد مف هالكنا فعمينا اف نموت كما يميؽ ب

وتحدث عف الحرية الكثير مف الشعراع واالدباع، فقد جسدت اغنية الثورية الفرنسػية      
( بمضػمونها ? Do You Hear the people sing )هػؿ تسػمي غنػاع الشػعبل، 

 معنى الحرية : 
 ثانيا / الهوية الوطنية : 

ي مرتمفػػة توكػػد عمػػى الهويػػة الوطنيػػة، ومػػف هػػذف تناولػػت االغنيػػة الثوريػػة مواضػػي        
 المواضيي : 

ثمنػػت االغػػاني الثوريػػة قيمػػة التضػػحية مػػف اجػػؿ  حببا الببوطن و الت ببحية  جمبب  : -ا
الوطف، واالشادة بالجهاد و الشهادة اثناع الثورة ، حيث احتمػت صػورة الشػهيد حيػزًا هامػا 

غمى شيع لديه وهو روحه مف اجؿ في االغنية الثورية،  براز وتقدير تضحية الشهيد بأ
 نيؿ الحرية، الف الحرية ال تقدـ عمى طبؽ فهي تتطمب تضحيات كبيرة ومدة قد تطوؿ.

لمعمػػـ قدسػػية و انتمػػاع و وطنيػػة، وبػػه يمػػؼ جسػػد شػػهيد الػػوطف والواجػػب،  العمببم :  -ب
كونه فررًا بما قدمه وبما يوكد مكانة العمـ كرمز لمقوة، والشجاعة والتضحية، فضاًل عف 
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وسػػامًا لنحيػػاع، ويرفػػي عمػػى جميػػي الػػرووس، بمػػا يعكػػس مكانتػػه وقػػدرف الكبيػػر، وال يوجػػد 
مكػػاف بػػارز  و فعاليػػة مشػػهودة إال وكػػاف العمػػـ حاضػػرًا بقػػوة ليمثػػؿ الدولػػة ، ودومػػا تكػػوف 

يعتبر العمـ بالنسبة بي  مػة  و شػعب رمػزًا لمهويػة الوطنيػة  سارية العمـ مرفوعة بشموخ،
،  Understandingوهػػػذا الرمػػػز يعنػػػي الكثيػػػر بي فػػػرد مػػػف  فػػػراد كػػػؿ  مػػػة)واالنتمػػػاع، 

2017.) 
الرايػة الموشػحة  - The Star Spangled Bannerو لػو نظرنػا الػى اغنيػة )      

بػػػالنجـو ( "القصػػػيدة التػػػي كتبهػػػا المحػػػامي والشػػػاعر الهػػػاوي فرانسػػػيس سػػػكوت كػػػي بعػػػد 
، ر ى  ٕٔٛٔة فػػي حػػرب عػػاـ مشػػاهدة قصػػؼ فػػورت مػػاؾ هنػػري بواسػػطة سػػفف بريطانيػػ

المحامي الشاب السماع وقد صػارت حمػراع المػوف ولكػف عنػدما انقشػي الػدراف "مػي بػزوغ 
ريػػػوط الفجػػػر ابولػػػى ر ى بدهشػػػة وارتيػػػاح العمػػػـ ابمريكػػػي، ال عمػػػـ المممكػػػة المتحػػػدة، 

 (، فعبر عنه باالتي :   قاموس البراؽ مرفوعًا  عمى القمعة")
 ف مف اجمه لما له قيمة وطنية مهمة لدى الشعب.بوصفه العمـ الذي يحاربو 

 
 ثالثا / الشجاعة :

تعتبػػػػر الشػػػػجاعة احػػػػد المواضػػػػيي التػػػػي احتمػػػػت حيػػػػزا كبيػػػػرا فػػػػي االغػػػػاني الثوريػػػػة،      
 فصارت بمحؿ افترار لمجماهير الشعبية. 

 قػػد ورد المفهػػوـ الميػػوي لهػػذا المفػػظ فػػػي الميػػة العربيػػة، "َشػػَجاَعٌة )مصػػدر: َشػػػُجَي(،     
/ ٖالفػارابي ،  َ ْظَهَر َشَجاَعًة : َ ْظَهَر ُقوًَّة َوُجْرَ ًة، ِشدََّة الَقْمِب ِعْنَد الَيْأِس، َرَباَطَة الَجػْأِش")

(،  "ويعرفها الفارابي : الشجاعة شدة القمػب عنػد البػأس، وقػد َشػُجي لرجػؿ بالضػـ ٖٕ٘ٔ
 (.٘ٔالباشا ، د.ت، ص فهو شجاع ، وقوـٌ ِشجَعٌة وِشجعاٌف")

اما اصطالحًا فقد جػاع "بػذؿ الػنفس لممػوت عػف الػديف والػوطف والمسػتجير بػالمظموـ     
(، "وهػػي االقػػداـ ٚٙ، صٜ٘ٗٔعيػػاد،  ظممػػًا بالمػػاؿ والعػػرض وفػػي سػػائؿ سػػبؿ الحػػؽ")
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عمػػػػػػى المهالػػػػػػؾ عنػػػػػػد الحاجػػػػػػة الػػػػػػى ذلػػػػػػؾ وثبػػػػػػات الجػػػػػػأش عنػػػػػػد المرػػػػػػاوؼ واالسػػػػػػتهانة 
 (. ٓٗ، صٕٛٔٓ،  بف زينة بالموت")

نيػػة الثوريػػة بالػػدعوة الػى الثػػورة، و تسػػتنهض الشػػعب لمػدفاع عػػف ارضػػه، ثػػـ تقػـو االغ   
تبػػيف شػػجاعة الثػػوار وجػػبف العػػدو، و تعػػد االغنيػػة الثوريػػة مػػف اهػػـ العناصػػر فػػي شػػحذ 
الهمػػـ واسػػتنهاض الشػػعب، حيػػث "تبػػدو مظػػاهر الشػػجاعة بػػارزة فػػي العديػػد مػػف االغػػاني 

لمواجهػة الظمػـ واالسػتبداد، وقمػوبهـ مشػحونة الثورية، لتأج  وتوقد نيراف الثوار الحاميػة، 
 (. ٔٔ، صٕٓٔٓالجزراوي ،  بابيماف")

 :المقومات الفنية لألغنية الفكرية 1.3
كانت االغاني الثورية العربية نموذجًا يحتذى به في التعبيػر الػوطني الصػادؽ الػذي      

ؽ المشػاعر والقػدرة عمػى يرتقي بالصورة الفنية كممة ولحنًا وغناعًا، تبيف قوة التعبير وصد
صػػناعة ذاكػػرة فنيػػة وطنيػػة، وبعػػد االطػػالع عمػػى عػػدة نمػػاذج، اتسػػمت االغػػاني الثوريػػػة 

 بالمقومات االتية : 
مػػػف المعػػػروؼ اف العمػػػؿ الينػػػائي يتكػػػوف مػػػف ثػػػالث عناصػػػر اساسػػػية هػػػي  البببنص : -ٔ

يػػػة االداع ( والكممػػػة المػػػوثرة الجميمػػػة هػػػي العنصػػػر االوؿ فػػػي ثالث -المحػػػف  –) الكممػػػة 
االبداع التي ينت  عنها اغنية تتمتي بمقومات العمؿ الفني، "يعػد الػنص بمثابػة شػهادة او 
وثيقة تاريرية، فالقصػيدة تػاريد بحػداث الثػورة و وصػؼ لهػا واالشػادة برموزهػا وابطالهػا، 

 (.٘ٙ، صٕٗٔٓلنواب ، اوقد تزاوجت لية النص بيف المهجة العامية والمية الفصحى")
"هػػو تعاقػػب مػػف  والمحػػف ـ ارتيػػار المحػػف الػػذي يناسػػب الكممػػات،مػػف المهػػ المحببن : -ٕ

ابنيػػاـ المنتظمػػة وفػػؽ طريقػػة ترتػػاح لهػػا ابذف، ويرتػػاح لهػػا الػػذهف حيػػث تثيػػر المشػػاعر 
(، "فأف لمحػف  مكانيػات ال متناهيػة مػف ٘، صٕٓٔٓجزراوي ، الوتستجيب لها ابنفس")

در عمػى إيقػاظ الشػعور بالمثاليػة حيث تدرج النيمػات التػي تجعػؿ مػف الموسػيقى الفػف القػا
والتحرر والسمو نحو التكامؿ الجمالي، بنُه عف طريؽ المحف تتحوؿ الحياة الدارمية إلى 
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رارجيػػػة وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ابصػػػوات، فتتػػػدفؽ ابصػػػوات الرارجيػػػة لتنسػػػاب فػػػي الحيػػػاة 
 (. ٗٗ، صٕٗٔٓلنواب ، ا الدارمية لمنفس البشرية")

الجمالية لمقطعػة الينائيػة فبوسػاطته يفهػـ المسػتمي ) المتمقػي ( ُيعّد المحف الواجهة        
ف البناع المحني لنغاني الثوريػة يكػوف "مبنيػًا عمػى  ما يقصدف الممحف في هذِف ابغنية، واق
 ساس الصػوت ابحػادي ) مونوفونيػة ( اي ال تعػرؼ ازدواج االلحػاف او تعػددها وهػو مػا 

، ونظػػػػرا الف غالبيػػػػة هػػػػذف  (" polyphony) يسػػػمى فػػػػي الموسػػػػيقى اليربيػػػػة بالبولفونيػػػػة 
االغػػاني حماسػػية الطػػابي فقػػد تكػػررت هػػذف المقامػػات التػػي تظهػػر هػػذا الطػػابي الحماسػػي 

منتصػب القامػة امشػي (، ) الهػزاـ كمػا  –كمقاـ ) الرست كما في اغنيػة : ويػف الماليػيف 
قامػػات طػػابي فػػي اغنيػػة : يػػا ثػػوار االرض (، )النهاونػػد اغنيػػة : عػػاب مجػػدؾ ( ولهػػذف الم

 لحني يثير الحماس.
ا يقػػاع هػػو العنصػػر ابساسػػي والمهػػـ مػػف بػػيف عناصػػر تكػػويف ابغنيػػة  االيقببا: : -ٖ

عمومػػًا ُيعػػّد ا يقػػاع النػػبض الحقيقػػي الػػذي يػػنظـ الحيػػاة، إذ ال يمكػػف بحػػٍد منػػا  ف يعػػيش 
 مف دوف هذا النبض،  ف الموسيقى العربية بشكؿ عاـ "تقػـو عمػى عنصػر ا يقػاع والػذي

 ف لإليقػاع دورًا كبيػرًا فػي عمميػة و يبمغ مف التعقيد في معظػـ ابحيػاف مػا يثيػر الدهشػة"، "
تحريػػؾ الحػػروؼ والكممػػات السػػاكنة والمتحركػػة والطويمػػة والقصػػيرة ... الػػد ، فهػػو الميػػزاف 
ابساسي لحركة  جزاع الكممة وبحسب إيقاع بحور الشعر التي وضػعها الرميػؿ بػف  حمػد 

 الفراهيدي".
ولعنصر ا يقاع في االغنية الثورية اهمية كبيرة  ضػافة الطػابي العسػكري الثػوري و     

الحماسػػػي، لتشػػػجيي الثػػػورييف ورفػػػي الهمػػػـ وتحريػػػؾ االحاسػػػيس دارمهػػػـ، واسػػػتردمت هػػػذف 
االغػػػاني ايقاعػػػات غربيػػػة اكثرهػػػا اسػػػترداما كػػػاف الفػػػوكس والمػػػارش، وكمػػػا احتػػػوت عمػػػى 

  العديد مف االيقاعات العربية.
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 :الخاتمة ) االستنتاجات( .4
  يشػػػػير تحميػػػػؿ المػػػػدى الصػػػػوتي اسػػػػترداـ مسػػػػافة عاشػػػػرة صػػػػييرة، وهػػػػي قػػػػد تكػػػػوف مػػػػف

المسافات المتوسطة والمعقولة لهذا النوع مف اليناع، والذي يعبر عف انفعػاؿ كبيػر وروح 
 ثورية في ابداع، وذلؾ مف رالؿ التوسي في استرداـ المساحات الصوتية.

 نيمية عمى جميي نيمات السمـ مػي حصػوؿ تيييػر كرومػاتي طفيػؼ، احتوت المسارات ال
مما يدؿ عمى تنوع في البنية الدارمية وعدـ االلتزاـ بنوع محدد في اتجػاف وحركػة المحػف، 

 مما قد يرمؽ فرصة لتنوع مقامي وانتقاالت اررى.
 ت ظهر تطابؽ بػيف النيمػات المركزيػة ونيمػة ا نتهػاع وهػي النيميػة )دو(، فػي حػيف كانػ

نيمة ا بتداع )صوؿ(، وقد يشير الى الثبات وعدـ الرروج عف المركز التوناليتي، بينمػا 
 البداية كانت عمى رامسة السمـ.

  ظهر سمـ المقاـ الرئيسي لمعينة نهاوند عمى درجة )دو(، في حػيف كػاف الجػنس الرئيسػي
، اال اف كرد عمى درجة )صوؿ(، وهو الجنس ابقوى مي جنس الحجاز في سمـ النهاوند

الممحف لـ يستفد كثيرَا مف ذلؾ االحتماؿ، ويرى الباحث اف السبب قد يرجي الػى الرسػالة 
الثورية التي تعكس القوة واالنفعاؿ في طبيعة المحف، وهذا ما قد يوفرف جػنس الكػرد عمػى 

 عكس جنس الحجاز الذي يميؿ الى الحزف واالحباط.
 وهػػػي ابعمػػػى بػػػيف جميػػػي ٗ.ٓٙنسػػػبة بعػػد التحميػػػؿ ظهػػػر اببعػػػاد مػػػف نػػػوع الرطػػػوات ب ،

، وهذا موشر جيػد ومنسػجـ مػي طبيعػة ٙ.ٖٓابنواع، بينما كانت نسبة اببعاد المستقرة 
العمؿ الثورية، فيالبَا مػا تعتمػد هػذف ابعمػاؿ الثوريػة  و الوطنيػة ذات الطبيعػة ا نشػادية 

عػد الرطػوات، عمى ايقاع النص ونسؽ ايقاعي لحني محدد،  وهي في التسمسػؿ الثػاني ب
،  مػػا الهابطػػة فقػػد كانػػت ٖٔ.ٙ، واببعػػاد الصػػاعدة ٛ.ٛ مػػا القفػػزات فقػػد جػػاعت بنسػػبة 

، وتشير الى قمة استرداـ هذا النػوع مػف ا تجاهػات المحنيػة وهػو ينسػجـ مػرة ارػرى ٚ.ٕ
مي مػا ذكرنػاف حػوؿ رصوصػية ابلحػاف الثوريػة التػي تتميػز بػالقوة والتػدفؽ، عمػى عكػس 
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االررى، فأغمػب الدراسػات تشػير باسػتمرار الػى وجػود نسػبة عاليػة تقريبػا  االنواع الينائية
 في اببعاد الهابطة واسترداـ طفيؼ لنبعاد المستقرة مف نوع )ابونيسوف(.

  فػي حػيف كانػت ،) بيف التحميؿ اسػترداـ نػوعيف مػف الضػروب ا يقاعيػة )فػوكس، مقسػـو
وفػػة فػػي  بعامػػؿ الثوريػػة ذات (، وهػػي مػػف الضػػروب المألٖ٘ٔالسػػرعة النسػػبية لمنػػوار )

التوتر السريي او العالي اف صح التعبير، فهي تشبه المسير العسكري، وهو ارتيار جيد 
، وتشػير الػى تػدفؽ وطاقػة ٘.ٕ٘٘حسب ما يراف الباحث،  ما السرعة المطمقة فقد بميت 

 يقاعيػة تعبيرية عالية تعكس الفكرة الثورية، وبالتػالي انسػجاـ جميػي العناصػر النيميػة وا
 في العينة.

 
 . قائمة المراجع:5
محمد شفيعي بر، االسس الفكريػة ؿ الثػورة االسػالمية االيرانيػة، ترجمػة : محمػد حسػف -

 . ٕٚٓٓبيروت،  ٔزراقط، ط
  صاموئيؿ هنتنيتوف، االستقرار السياسي في المجتمعات المتييرة. -
 حسيف بشيرية، الثورة والتعبئة السياسية. -
نػػد ، موسػػوعة الالنػػد الفمسػػفية، المجمػػد الثالػػث، ترجمػػة رميػػؿ احمػػد رميػػؿ، اندريػػه الال -

 بيروت : منشورات عويدات.
 مهدي بازكاف، ثورة ايراف بحركتيف. -
 ( . ٖٕ٘ٔ/ ٖابي نصر الفارابي، الصحاح تاج المية و صحاح العربية، )  -
 ابف حـز الظاهري، االرالؽ و السير في مداواة النفوس. -
بوف، روح الثورات والثورة الفرنسية، ترجمة : عادؿ زعيتر ، كممات عربية غوستاؼ لو  -

 لمترجمة و النشر ، جمهورية مصر العربية، القاهرة .
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شػػػعباف الطػػػاهر ابسػػػود، عمػػػـ االجتمػػػاع السياسػػػي: قضػػػايا العنػػػؼ السياسػػػي والثػػػورة،  -
 .ٖٕٓٓ)القاهرة: الدار المصرية المبنانية، 

(، بيػػروت: دار يػػوري كػػرازيف، عمػػـ الثػػور  - ة فػػي النظريػػة الماركسػػية، )ترجمػػة سػػمير كػػـر
 .ٜ٘ٚٔ،ٔالطميعة، ط

 (.ٕٚٓٓمولود زايد الطيب، عمـ االجتماع السياسي، )ليبيا: دار الكتب الوطنية،  - 
، دار ومكتبػػة الهػػالؿ ٔرحمػػة فنيػػة، ط –الدليسػػي، عبػػد الكػػريـ، الموسػػوعة الموسػػيقية  - 

 .ٕٙٓٓلمطباعة و النشر، بيروت، 
 .  ٔالباشا، عبد الرحمف ، البطولة ، دار االدب لمطباعة والنشر، القاهرة ،ط -
 (.ٕٚٓٓمولود زايد الطيب، عمـ االجتماع السياسي، )ليبيا: دار الكتب الوطنية،  -
 الجزراوي، ميسـ هرمز، عمـ التحميؿ والنقد.  -

 الرسائل و االطاريح
يػػػة فػػػي بنػػػاع الهويػػػة الوطنيػػػة ، بحػػػث عبػػػد المطيػػػؼ حنػػػي ، دور االغنيػػػة الشػػػعبية الثور -

 الطارؼ. –منشور ، كمية األداب و الميات ، جامعة الشاذلي بف جديد 
فاتح عياد ، االغنية الثورية في والية قالمة ، اطروحة دكتوراف ، كمية األداب و الميات -

 قالمة.  – ٜ٘ٗٔماي  ٛ، جامعة 
يػػػػة المعاصػػػػرة "هربػػػػرت مػػػػاركيوز بالهاشػػػػمي هواريػػػػة ، مفهػػػػوـ الثػػػػورة فػػػػي الفمسػػػػفة اليرب-

سػػػعيدة، كميػػػة العمػػػـو  –نموذجػػػا" ، رسػػػالة ماجسػػػتير ، جامعػػػة الػػػدكتور مػػػوالي الطػػػاهر 
 االنسانية واالجتماعية.

حسػػنيف نػػواب هاشػػـ، البنػػاع المحنػػي وا يقػػاعي بغػػاني الرشػػابة فػػػػي البصػػػػرة، رسػػػالة -
 .ٖٕٔٓماجستير، جامعة بيداد، 
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 المواقع االلكترونية 
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ، موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحراع ، ال-

http://www.moqatel.com . 
، ٕ٘ٔٓديسػػػػػػػػػػػمبر  ٕٓإيمػػػػػػػػػػػاف الحيػػػػػػػػػػػاري ، تعريػػػػػػػػػػػؼ القيػػػػػػػػػػػادة ، مقػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػور ، -

https://mawdoo3.com . 
مصرية : القيادة الثوريػة ، المعهػد المصػري لمدراسػات ، محمد عباس، تحديات الثورة ال-

eg.org-https://www.google.com/amp/s/eipss/ . 
 .  ٖٕٔٓبوحامد عمي ، اهمية دور المفكريف في نهضة االمة ، اكاديمية بناع الفكر ، -
، مقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػػػور ،  ٕ٘ٔٓ بريػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ٘يف ، مفكػػػػػػػػػػػػػػػروف فػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػػػػػػػر -

https://makkahnewspaper.com/article/90425 . 
, موقػػػػػي ايػػػػػالؼ ،  ٕٔٔٓ بريػػػػػؿ  ٙٓحميػػػػػد الهاشػػػػػمي , فػػػػػي عمػػػػػـ اجتمػػػػػاع الثػػػػػورة , -

https://www.google.com/amp/s/elaph.com . 
عبػػػػدالفتاح محمػػػػد ، الثػػػػورة يصػػػػنعها المفكػػػػروف، وينجزهػػػػا الشػػػػجعاف ، ويسػػػػتفيد منهػػػػا -

ا نتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازيوف    ، 
tmlhttps://sudaneseonline.com/board/50/msg/1137667271.h  . 
يقظػػة فكػػر ، حػػوار مػػي د. عبػػد الكػػريـ بكػػار، ) يجػػب عمػػى المفّكػػريف  ف يأرػػذوا دورهػػـ -

 الريادي ويساهموا في إيجاد حراؾ اجتماعي( . 
،  ٚٔ/  ٙ/  ٖٕٔٓريناس بنافي ، واجبنا الفكري تجاف المجتمي ، الحوار المتمدف ،  -

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=364551&r=0 . 
سػػارة عابػػديف ، الموسػػيقى الثوريػػة.. نظػػرة عمػػى  غػػاني الياضػػبيف حػػوؿ العػػالـ ، مقػػاؿ -

 . https://www.aljazeera.netمنشور ، 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.google.com/amp/s/eipss-eg.org/
https://makkahnewspaper.com/article/90425
https://makkahnewspaper.com/article/90425
https://www.google.com/amp/s/elaph.com
https://www.google.com/amp/s/elaph.com
https://sudaneseonline.com/board/50/msg/1137667271.html
https://sudaneseonline.com/board/50/msg/1137667271.html
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=364551&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=364551&r=0
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عبػػد الػػػرحمف طػػػه ، الموسػػيقى فػػػي الحػػػرب.. مػػف  غػػػاني الثػػػورة إلػػى ابناشػػػيد الوطنيػػػة -
 . /http://awajelpress.com، ٕٚٔٓيونيو ،  ٔ،مقاؿ منشور 

حزيػػػػراف  ٖٓعمػػػي الريػػػػؿ ،  ناشػػػيد الثػػػػورة ..  شػػػعمت الحػػػػس الػػػوطني لػػػػدى اليمنيػػػيف، -
 .  https://www.diwanalarab.com،  ٕٔٔٓ)يونيو( 

. -نية.. وقود االنتفاضة الفمسطينية الثائرة ابغاني الوط-  ر ي اليـو
مجمػػػػة رمػػػػاف الثقافيػػػػة،  -فايػػػػد بدارنػػػػة ، محطّػػػػات مػػػػف ابغنيػػػػة السياسػػػػّية الفمسػػػػطينّية -

https://rommanmag.com . 
، تشػػريف  ٘د عائػد عػػـ عمػي ، الحريػػة بػػيف المفهػوـ و الممارسػػة، مجمػػة تحػوالت ، العػػد-

 . http://www.tahawolat.com،    ٕ٘ٓٓالثاني ، 
،  ٕٚٔٓنػػػػػػػػػوفمبر  ٔالعمػػػػػػػػػـ رمػػػػػػػػػز الهويػػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػػة واالنتمػػػػػػػػػاع، مقػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػور ، -

https://www.google.com/amp/s/www.alittihad.ae/articleamp . 
، ٚ/ٗ/ٕٔٔٓتػاريد مػف النضػاؿ الفنػي ، الرمػيس  ابغنية والثورة في مصػر والعػالـ..-

https://www.alanba.com . 
 

 المعاجم و القواميس 
معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ، معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،     -

arabdict.comhttps://www.google.com/amp/s/www.   . 
معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ، معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، -

https://www.google.com/amp/s/www.arabdict.com . 
 . https://mawdoo3.comمعجـ لساف العرب ، -
 المعجـ الفمسفي، بيروت : دار الكتاب المبناني.   جميؿ صميبيا ،-
 . www.aimaany.comعربي // -معجـ المعاني الجامي/ معجـ عربي -
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 ، ٕٔٓٓمعجػػػػػػػػػػػػػػػػـ الينػػػػػػػػػػػػػػػػي ، عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الينػػػػػػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػػػـز ، -
https://www.almougem.com. 

 المجالت 
عبػػػد الحميػػػد حسػػػاـ ، االغنيػػػة العربيػػػة تاريرهػػػا وانواعهػػػا ، مجمػػػة ابحػػػاث اليرمػػػوؾ ،  -

 ـ  .ٕٜٜٔالمجمد الثامف ، العدد االوؿ ، االردف ، جامعة اليرموؾ ، 
عبػػػد الحميػػػد حسػػػاـ ، االغنيػػػة العربيػػػة تاريرهػػػا وانواعهػػػا ، مجمػػػة ابحػػػاث اليرمػػػوؾ ،  -

 ـ.ٕٜٜٔالردف ، جامعة اليرموؾ ، المجمد الثامف ، العدد االوؿ ، ا
د. صػػفية بػػف زينػػة، شػػاعرية المعػػاني و صػػرامة المبػػاني فػػي الشػػعر الشػػعبي الثػػوري،  -

 .ٕٛٔٓمجمة الكمـ، العدد السادس 
الجزراوي، ميسـ هرمز، عنصر ا يقػاع والمحػف فػي الموسػيقى والينػاع تحمػياًل ونقػدًا ،  -

 .ٕٓٔٓ(،  ٘٘ابكاديمي ، العدد )  جامعة بيداد ، كمية الفنوف الجميمة ، مجمة
احمػػػد محمػػػد عبػػػد ربػػػه، الرصػػػائص الفنيػػػة لموسػػػيقى الثػػػورة الفمسػػػطينية، كميػػػة الفنػػػوف  -

 .ٕٗٔٓ، ٔ، عددٚالجميمة، جامعة النجاح، بحث منشور مجمة االردنية لمفنوف، مجمد
 

https://www.almougem.com/

