
 



 
 



 
 

 



 حمتوى الكتاب

 كلمة االفتتاح 

 حلمي بنصري  

 منزلة الكلمة يف اخلطاب املوسيقي: على سبيل التقديم

األسعد الزواري

 امللفوظ الغنائي بني الكلية الفنية واخلصوصية الثقافية 

 حممد بن محودة

 من املغنى إىل املعنى" اأَلِديْب"غناء : يف تأثري أسبقّية الّلحن عن الكلمة

 فاطمة اللجمي العموص

 أهمّية التخّيل يف إيصال الكلمة من املعنى إىل التجسيد النغمي

حممد بوزقندة

دور وسيميولوجيا العالقة بني امللفوظ الّشعري وامللفوظ املغّنى يف تشكيل عملّيات الّتلّقي واإلبالغ املوسيقّي عند 
 منوذجا" ا ترى يا نسمةي"حمّمد عبد الوهاب

فراس العربي  

 
  الرياحي منوذجا يللملحن عل" يا بوسعيد العالي"أغنية الرمز وداللته يف الطرح املوسيقي 

 قاسم احلاج سامل

 املعنى يف اخلطاب املوسيقي بتونس بني الكلمة واللحن

 سيف الزيدي
 

 طيلرياض السنبا" رباعيات اخليام"يف  ثنائية املعنى واملغنى

 مروة قريعة

 (أمنوذجا موّشح كّللي يا ُسُحْب)دراسة حتليلية : وامللفوظ املغّنى الكلمة بني امللفوظ الشعري

 فاطمة زكري

 
 

 بني النص الشعري والكساء املوسيقي: لنجاة الصغرية" ساكن قصادي"أغنية 

 أمحد عبيد
 
 
 

 وعالقة املعنى باملغنىاإلنشاد الّديين اإلسالمي 

 ني القاللشامة العو
 
 

 
 منوذجا" يراني من يا: " املولوّية املوسيقى يف امَلْغَنى َو امَلْعَنى بني امُلشاكلة

 بسام الطرابلسي
 

 
 

 بقصيبة املديوني  دراسة حتليلّية ألمنوذج غنائي للّطريقة املدنّية:واملغنى عند الّصوفّية املعنى

 كريم الرتيكي
 

 يف شروط تأثري املغنى يف املعنى

 حامت العموص
 



 
 دور الكلمة يف تداول األغنية الشعبية جبزر قرقنة

 فاطمة بن محيد قميحة

 كتعبرية داللّية منوذجا " َلــــيَّــاْتال:"يف جهة تطاوين" الُصوْت"األداء يف غناء ةخصوصّي

 أحالم حامد
 
 

 ":يحممد اجلموس"عالقة اإليقاع اللفظي باخلاليا اإليقاعية الّلحنية يف أعمال 

 أمنوذجا" مريقة صفاقسّية"أغنية  
 حممد علي احملرصي

 
 

 أبيات نوبات املالوف التونسي أمنوذجا:عالقة اإليقاع الشعري باإليقاع املوسيقي

 خولة السالمي
 
 
 أمنوذجا هلبة الطوجي" الربيع العربي"األغنية االحتجاجّية املعاصرة بني املعنى واملغنى أغنية 

 بريم الزوش
 

 منوذجا" طّهر يا مطّهر"ثري اختالف الّتطبيق اإليقاعي على العمل الغنائي مدى تأ

 حممد عبد القادر احلاج قاسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening speech 
Ines AFFES BEN NCIR 

Technique, style, culture : quelques réflexions sur la création musicale 
 

Jean-Marc CHOUVEL  

 
Paroles (et gestes mélodiques) dans les musiques d’Orient : une mise en 
perspective 

Amine BEYHOM  
Les « paroles » pianistiques chez Erik Satie, indication musicale ou 
esthétisme? 

 

Rym MANSOUR  

 
Authenticité et richesse poétique de la chanson populaire tunisienne : « Tîr 
al-hamâm wild al-gumrî » en exemple  

Rachid  CHERIF 
 


