
 



 الورقة العلمية

 "اخلطاب املوسيقي وسؤال اهُلوّية"
 

 

ُيشكل اخلطاب ظاهرة يف عامل التواصل االنساني قامت عليه 

مفهوم وٌيعترب  .حياة االنسان يف كل الثقافات وعلى مر األزمان

يف عصرنا  اخلطاب من املفاهيم اليت أثبتت جدارتها وفرضت نفسها

 . املعاصرةاحلاضر يف خمتلف العلوم واملعارف 

بنصيب وافر من اهتمام  حتليل اخلطابستأثَر مبحث وقد ا

باعتباره جماال معرفيا منفتحا على حقول معرفية  الباحثني والدارسني

بها كعلم النفس وعلم االجتماع والّلسانيات والفلسفة  خمتلفة وحميطا

واملوسيقى والفنون وغريها من العلوم اإلنسانية األخرى املتدخلة يف 

 .وين الذات املنتجة للخطابتك

دت الدالالت واملفاهيم اخلاصة باخلطاب بتعدد تعّد قدو

فرض كل حقل معريف  مما أدى إىل وختّصصاتهمجماالت الدارسني 

ويتميز اخلطاب بأشكاله املختلفة . ماته وإشكالياته على املفهوممسّل

على  بقدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل الوعي والتأثري

إطار ناظم معات قصد اثبات هوّية هذه اجملتمعات وحتديد اجملت

اهلوّية واشكالياته املرتاوحة بني الكونية  مفهوم يتحرك فيه

 .واخلصوصّية والثبات والتحّول



املوسيقي من أبرز أنواع اخلطاب واألنساق  بويعترب اخلطا

التواصلية اليت ختتلف شكال ومضمونا عن بقية أنواع اخلطاب 

ة منطق داخلي ومراجع تأثري ومفاهيم ومصطلحات خاّص لهاألخرى، 

وقدرته على التعبري والتواصل وبناء املعاني  ن أصالته وتفردهبه تبّي

وقد أفرزت عديد املدارس واالختصاصات . والّدالالت وحتديد اهُلوّية

عدة مقاربات منهجية لتحليل اخلطاب املوسيقي متداخلة فيما بينها 

الثقافية، -واملقاربة النفسية، واملقاربة االجتماعية كاملقاربة اللسانية،

 . واملقاربة السيميائية البنيوية وغريها

ويف إطار حداثة دراسة اخلطاب املوسيقي يف فكرنا العربي 

املعاصر وتنامي أزمة اهُلوّية، اضافة اىل ندرة الدراسات امليدانّية 

ثل هذا اخلطاب، وحاجتنا اىل تطوير املزيد من املناهج التحليلية مل

 "اخلطاب املوسيقي وسؤال اهُلوّية"يتنزل هذا امللتقى العلمي بعنوان 

يف حماولة إلدراج مبحث حتليل اخلطاب املوسيقي يف صلب 

وعليه تكمن املواضيع . االهتمامات النصّية النظرية والتطبيقية

 :الرئيسّية هلذا امللتقى

 .ماهية اخلطاب ومقّوماته. 1

 . اخلطاب املوسيقي وآلياتهمناهج حتليل . 2

 .سؤال اهُلوّية بني الثابت واملتحّول. 3

 



 

 

  

        
 

  

 

 

 
الخطاب : مدخل إلى المقاربة السيميائية اإلجتماعية في تحليل الخطاب

 الموسيقي أنموذجا
 

 إيناس العفاس بنصير
 

 الخطاب الموسيقي بين الهويّة والغيريّة

 فاطمة اللّجمي

 المقاربات المعاصرة للعمل الموسيقي

               المقاربة الّسيميائيّة نموذجا  

 ةـمن قويعـأي                                                                    
 

 العربي االفتراضي إشكاليات الهويّة في الخطاب الموسيقي

 حلمي بنصير
 



 اآلليات والتوجهات: نقد الخطاب الموسيقي

 هاشم زعق

 مشكلة البنية في الخطاب الموسيقي

 رانية بوصرصار العيادي

 

صراُع  :بالبالد التونسية" الّرسميّة"والموسيقى " الشعبية"الموسيقى 

 الهويّة في المفاهيم والممارسة والتمثيل   

 فراس الطرابلسي

 

َضاِوي"ُصوت   ثَالِيث  منطقة " الَعر  من والية " ِطينَة"بم 

 والمتحّول  يقية بين الثّابتالممارسة الموس:صفاقس

 علياء العربي الطّرابلسي
 

 قراءة إثنوركحيّة:  المعاصرة جدليّة الثّابت والمتغيّر في الّدبكة اللّبنانيّة

 رونــدة القطّي شقـرائ
 

 : الموروث الموسيقي وتواصله عبر األجيال

قراءة في تحّوالت المشهد الموسيقي لجهة الكاف وتداعياتها على 

 .الموسيقي للجهة ل الموروثتواص

 سيف الّزيدي

ـنَى في أَغــاني  ـنَى والَمغ  لُول يَ "الَمع   "هـالم 

 سميحة أحمدي بريّك

 المالوف وأثره على الهوية الثقافية بمدينة تستور 

 رياض لملوم
 

النصف الثاني )الثابت والمتغير التأليف الموسيقي اآللي في تونس بين

 (من القرن العشرين

 ة نياطيعايد

العناصر المحّددة لهويّة الموسيقى التونسية المعاصرة من خالل أعمال 

 "محمد الجموسي"و" علي الرياحي"

 فريد بن عمر
 



 العود التونسي بين تثبيت الهوية الموسيقية التونسية ومسايرة التطّور 

 دمق العياديعبير 
 

اسة مقارنة الثابت والمتحّول من خالل در: االستخبار في طبع الحسين

 بين العازف التونسّي خيلو الصغير والبشير السالمي

 هالل بن عمر

رصد  في طبع" االستخبار"من خالل  في آلــة النّـاي الخطاب الموسيقي

 (دراسة تحليليّة) أنموذجا "محمد اللّجمي"و" محمد سعادة "الّذيل

 بلسي بسام الطرا
 

 

Music as an Index to Identity: Sufi Musical Discourse as a Case 

Study 

 (Mounir TRIKI) 

 
L’art cinématographique et le discours du réel  

(Hafedh REKIK) 

 

Le chaâbi  algérien entre originalité et ouverture  

(Abdelkader BENDAMECHE) 

Quelles identités musicales en Tunisie au début du XXIème S. ? 

Contribution à la définition de l’identité musicale: approche 

comparée et polysémique 

 (Rihab JBELI) 

L’effet de la mondialisation sur l’identité musicale tunisienne 

(Rachid CHERIF) 

L’identité musicale tunisienne à travers une nouvelle codification 

des ornementations 

 (Hend ZOUARI) 



Musique andalou-tunisienne entre tradition orale et essai de 

formalisation  Préambule d’une typologie structurelle des ajnas 

analogues : Le jîns « Rasd Dhil » comme exemple  

(Hassen GARGOURI) 

Le design sonore dans le jingle ; un paysage musical signifiant 

(Refka BELTIFA) 

La quête de l’identité musicale à travers l’apprentissage 

instrumental : le cas du piano 

 (Yosra CHTIWI) 

Music and Political Identity : The Framing of Mohamed 

Abdelwaheb’s songs as a case study 

 (Sofiene MALLOULI) 

Interlanguage Discourse  

(Chokri SMAOUI) 

 

 

 


