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ABSTRACT: The aim of this methodology is to combine Arab musical characteristics with various modern compositional
techniques, and to study these works, we have relied on several references and studies concerned with musical analysis and
Western musical theories, which can be used in Arab maqam music that includes various analytical methodological bases.
Whereas, the proposed analytical study includes four analytical aspects represented mainly in the melodic aspect, the rhythm
side, the performance aspect and the harmonic analysis, which are the basic elements for analyzing the melodic themes that
make up each effect, considering the structural division. In addition to the possibility of adopting it also in improvisational
musical works (rhythmic or free), this study also contains a section in which we deal with the constants and variables occurring
in the musical effect, depending also on the analytical elements included in this proposal.
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ملخص :إن الهدف هذه المنهجية إىل الجمع بي الخصوصيات الموسيقية العربية ومختلف تقنيات التأليف الحديثة ،ولدراسة هذه األعمال اعتمادنا عىل عدة
مراجع ودراسات تعن بالتحليل الموسيق والنظريات الموسيقية الغربية ،والن يمكن توظيفها ف الموسيقات المقامية العربية الن تتضمن مختلف القواعد المنهجية
التحليلية ،وذلك حسب ما تتطلبه منا طبيعة العمل المراد القيام به ،حيث أن الدراسة تحليلية المقتحة تتضمن أربعة جوانب تحليلية متمثلة أساسا ف الجانب
اللحن والجانب اإليقاع والجانب الخاص باألداء والتحليل الهارمون ،وه العنارص األساسية لتحليل المواضيع اللحنية المكونة لكل أثر باعتبار التقسيم البنيوي،
إضافة إلمكانية اعتمادها كذلك ف األعمال الموسيقية االرتجالية (موزونة أو حرة) ،تحتوي هذه الدراسة كذلك عىل جزء نعالج من خالله الثوابت والمتغتات
الحاصلة ف األثر الموسيق باالعتماد كذلك عىل العنارص التحليلية المدرجة ف هذا المقتح.
كلمات داللية :التحليل ،المنهج ،اإليقاع ،اللحن ،األداء ،موسيق غربية ،مؤلفات.

 .1تقديم
تهدف هذه المنهجية ف الجمع بي عدة مناهج خاصة بالتحليل الموسيق من خالل الكتابات والدراسات الن وردت ف اختصاص الموسيقولوجيا التحليلية،
والن تعددت فيها المحاوالت لوضع طرق ووسائل تساعد الباحث والمحلل عىل فهم األثر الموسيق واستخراج مختلف خصوصيات التعبتية واألدائية من خالل
دراسة مختلف الجوانب المكونة لألثر ،نذكر منها الجانب اللحن والجانب االيقاع والجانب الخاص باألداء (هو إشارة إىل مختلف العنارص المتصلة باألداء) كما
يمكن ادراج جانب متعلق بالتحليل الهارمون وهذا بالنسبة إىل المؤلفات الموسيقية العربية الن تتضمن طرق كتابة موسيقية غربية ،إضافة إىل إدماج جوانب أخرى
تتعلق أساسا بعالقة الكلمة بالكساء اللحن إذا تعلق األمر بتحليل مؤلفات غنائية عربية.

 .2منهجية تحليل مؤلفات موسيق عربية
تتضمن هذه المنهجية المراحل األساسية المتبعة لدراسة األثر الموسيق العرن مع رصورة االعتماد عىل التسجيل السمع للعمل ومحاولة تدوينه تدوينا دقيقا
ف حالة تعذر الحصول عىل المدونة األصلية :

 .1.2التحليل السمع النظري
وه مرحلة تعن باالستماع والتحليل الفوري النظري لألثر ،وتمثل هذه المرحلة النقطة األساسية والفعلية لبداية التحليل.
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 .2.2التقديم العام لألثر
من خالل وضعه إطاره الزمن والجغراف الذي أنتج فيه.

 .3.2التحليل الهيكل
إثر االستماع لألثر الموسيق بمختلف أنماطه تأن مرحلة التقطيع ،أي تجزئة العمل حسب المواضيع اللحنية الكتى ،األجزاء الثانوية واألجزاء الثانوية الفرعية :مثال:
الموضوع اللحن A1/A2/A3/A3.1/A3.2/A4 :A
يمكن أن يخضع التقطيع إىل عدة معايت يعتمدها المحلل كعنارص أساسية لتجزئة األثر:

رسم بيان  : 1معايت تحديد الجملة الموسيقية

وضع جدول بيان عام لألثر يحوصل مختلف البيانات المتعلقة بالمواضيع اللحنية الكتى واألجزاء اللحنية الثانوية والفرعية لألثر والفواصل اللحنية (إن
وجدت) وذلك بصفة مستسلة كما وردت ف األثر ،مع تحديد مختلف العنارص المتعلقة بعدد المقاييس وااليقاع البنيوي للتقيم الموسيق والرسعة األداء والمدة
حسب التسجيل( .باالعتماد عىل التسجيل المصاحب)

 .4.2التحليل النغم
أي تحليل مختلف الجوانب اللحنية لألثر باالعتماد عىل النقاط التاىل:
•
•
•
•
•
•
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المقام الرئيس
اللهجة المقامية
المنطقة المقامية
المسافات اللحنية
التجاذب بي الدرجات (حسب السياق النغم وأهميتها ف إظهار خصوصية المناخ المقام)
استخراج الجمل األساسية لألجزاء الثانوية والفرعية للموضوع اللحن مع تحديد وظائفها الموسيقية حسب أهميتها ف األثر (الجمل الن تمثل وحدة
مستقلة بذاتها) /يمكن ألي جملة موسيقية أن تتمت بمحورها النغم حسب الوظيفة والمسار اللحن (جملة افتتاحية ،جملة ختامية ،جملة تحويرية،
جملة معلقة ،جملة تحاورية ،جملة انتقالية) .ترد الجملة اللحنية البسيطة حسب التخطيط الكالسيك ف التأليف أو التلحي ف بنية رباعية ،تنقسم
إىل جزئي متابطي ومتكاملي ومتطابقي عىل المستوى الزمن:
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رسم بيان  : 2بنية الجملة الموسيقية

•

تحديد األجزاء الكتى وتجزئتها إىل صور أو نماذج لحنية إيقاعية باالعتماد عىل هذا التتيب الهرم:

رسم بيان  : 3تحديد األجزاء الكتى لألفكار الموسيقية
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•

التحليل االستبداىل

•
•

اختصار المسار اللحن
المنىح التعبتي  :هو إبراز حركة التوتر  Tensionواالنفراج  Détenteلكل جملة موسيقية والن تعرف بالحركات الصاعدة  Arsisوالنازلة Thèsis

رسم بيان  : 4تحديد النماذج اللحنية للجملة الموسيقية باعتماد التحليل االستبدال

يمكن أن يعتمد المنىح التعبتي عىل :

•

االنتقال بي األفكار الموسيقية من خالل تغيت المناخ المقام ( :حسب التحليل السمع)

 .5.2التحليل االيقاع
•
•
•

الوزن األساس
الخاليا االيقاعية
أسلوب الكتابة االيقاعية بي الخطوط اللحنية (إن وجدت) :التعددية االيقاعية ،التطابق االيقاع

 .6.2األداء
•
•
•
•
•
•

رسعة األداء
طريقة األداء حسب نوعية الكتابة المعتمدة ف العمل
األجراس الموسيقية المدرجة ف العمل
عالقة العازف باآللة
عالقة األجراس الموسيقية باألثر
تقنيات األداء

 .7.2التحليل الهارمون (بالنسبة إل األعمال الموسيقية العربية الت تعتمد عل الكتابة األركستالية)
•
•
•
•

استخراج التوافقات ف كامل األثر
ترقيم التوافقات
تحديد القفالت الهارمونية
استخراج الحركات بي الخطوط اللحنية المتوازية
تعتمد أقسام التحليل هذه ف كل األجزاء اللحنية الثانوية والفرعية
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 .8.2عالقة النص الشعري بالكساء اللحت (بالنسبة إل المؤلفات الغنائية)
•
•
•
•
•
•

الموضوع العام
الهيكل الخارج للنص الشعري
لغة النص الشعري
....
طبيعة النص الشعري (حواري أو أحادي )
التقسيم اللفظ للنص
تحديد خصوصيات اللغة واللهجة وااليقاع الداخىل للنص (مواطن النت)

 .9.2استنتاجات
•
•
•

تحديد الثوابت والمتغتات ف كامل األثر قصد استخراج خصوصيات تأليف العمل
تحديد القالب النهان ومقارنته بالقوالب الموسيقية العربية ومقارنتها لتحديد االضافات عىل المستوى هيكىل للعمل.
تحديد الهوية الموسيقية لألثر باالعتماد عىل التصنيف التاىل:
الهوية الموسيق العربية التاثيةالهوية الموسيقية العربية المعارصة-الهوية الموسيقية العربية القومية

•

استخراج المحددات األساسية والثانوية للهجة الموسيقية:

المحددات األساسية للهجة نجد تلك العنارص المتمثلة ف :
•

•
•

اللحن ومختلف العنارص المتصلة به لمعاينة المقام أو الطبع  :الصوت من خالل ربط األصوات ببعضها يمكن تحديد معن للهجة معينة ،تنظيم
األصوات الموسيقية ،أنواع المسافات الصوتية ،التجاذب بي األصوات الموسيقية (الطبوغرافية النغمية) ،التكرار ف التكيبات اللحنية (وظيفة
النماذج اللحنية) ،اللحن وطريقة أدائه (األداء المونوفون ،الهيتتوفون ،البوليفون  ،)...الزخارف والتلوينات اللحنية.
االيقاع (بأنواعه :المصاحب الخارج ،اإليقاع البنيوي الخاص بالتقيم الموسيق ،اإليقاع الداخىل الخاص باللحن ،الزخرفة االيقاعية)
التقسيم الشعري (والذي يمكن له أن يتصل بالجانب اإليقاع)

المحددات الثانوية للهجة الموسيقية فه تجمع بي المادي والالمادي و الن يمكن حرصها ف ما يىل :
•
•
•
•
•
•
•

الشكل أو القالب (الذي يمكن أن يحيلنا إىل الحديث عن إزدواجية ف اللغة الموسيقية من خالل التمازج بي القالب المستورد والمضمون الموسيق
المحىل)
األجراس الموسيقية
تركيبة الفرق الموسيقية
تقنيات العزف
التسوية الخاصة باآللة /أو اآلالت.
اإلرتجال (اآلىل والغنان).
الذائقة الموسيقية

يضع هذا الرسم البيان مختلف العنارص الموسيقية المستخرجة من الدراسة التحليلية والن من خاللها يمكن تحديد العنارص الموسيقية العربية والعنارص
الموسيقية الدخيلة وعالقتها باألثر الموسيق ،حيث يمثل المحور ) (A-Bالعنارص الموسيقية العربية وف المقابل فإن المحور ( )A-Cيمثل جل العنارص الموسيقية
الدخيلة ،ويقدم العمل الموسيق ف شكل خط حسب العنارص الموسيقية الن يحتوي ها:
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 .10.2تحليل األعمال اآللية والغنائية المرتجلة
يمكن ف هذا النمط من األعمال الموسيقية إتباع نفس التمس المنهىح لطريقة التحليل وذلك باالعتماد عىل أهم النقاط التالية:
•
•

تدوين العمل الموسيق المرتجل من خالل التكت عىل مختلف العنارص المتعلقة باألداء
تحديد المدة الزمنية للعمل

 .1.10.2التحليل الهيكل
استخراج المقاطع الموسيقية الن تكون فكرة لحنية مستقلة وتحديد وظائفها (العرض ،تنمية اللحن ،إعادة العرض)

 .2.10.2التحليل النغم
أي تحليل مختلف الجوانب اللحنية لألثر باالعتماد عىل النقاط التاىل:
•
•
•
•
•
•
•
•

المقام الرئيس
المنطقة المقامية
المسافات اللحنية
التجاذب بي الدرجات حسب السياق النغم وأهميتها ف إظهار خصوصية المناخ المقام
استخراج الجمل األساسية للمقاطع اللحنية مع تحديد وظائفها الموسيقية حسب أهميتها ف المسار االرتجاىل
اختصار المسار اللحن
المنىح التعبتي
/
:
االنتقال بي األفكار الموسيقية من خالل تغيت المناخ المقام (حسب التحليل السمع الرسم البيان للتلوينات المقامية)

يمكن هذا الرسم البيان من تحديد الخصوصيات التغمية للعمل من حيث مدى قدرة المؤدي عىل أداء االرتجال والترصف ف التلوينات المقامية.

 .3.10.2التحليل االيقاع
•
•

الوزن األساس (إن كان االرتجال موزونا)
استخراج أهم الخاليا االيقاعية

 .4.10.2األداء
•
•
•
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رسعة األداء (إن كان االرتجال موزونا)
طريقة األداء
تقنيات األداء
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.3مثال تطبيق ( : 1متتالية للعود وأركست من تأليف مارسال خليفة)
 .1.3التحليل السمع النظري
وضع العمل ف إطاره الزمن والجغراف وتقديم قراءة عامة لألثر ومؤلفه تأن مرحلة الدراسة التحليلية باالعتماد عىل مختلف الجوانب المقدمة ف الدرس.

 .2.3التحليل الهيكل
حاولنا ف البداية استخراج البنية العامة لألثر والن تنقسم إىل مواضيع لحنية كتى حسب األفكار المحورية :
المواضيع اللحنية ،F-E-D-C- B-A :كل واحدة من هذه المواضيع اللحنية تنقسم إىل أجزاء لحنية متابطة تتمحور حول مقتح لحن عام إىل جانب األجزاءالفاصلة بي المواضيع اللحنية والن جاءت ف شكل تقسيم.
•
•
•
•
•
•
•
•

الموضوع اللحن)A3/A2/ A1 :(A
الجزء الفاصل T1 : 1
الموضوع اللحن)B4/B3/B2/B1 :(B
الموضوع اللحن)C3/T3/C2/T2/C1 :(C
الموضوع اللحن)D2/D1:(D
الجزء الفاصل T4 : 2
الموضوع اللحن )E1 :(E
الموضوع اللحن النهان )F2/F1 :(F

التمس البنيوي لألثر:
/E1/F1،F2.الجزء الفاصل /B1،B2،B3،B4/C1 ،T2، C2، T3 ،C3/ D1،D2/T4الجزء الفاصل A1،A2،A3،A2،A1/ T1

 .3.3جدول بيان العام لألثر
األجزاء
A1
A

A2
A3

B

C

D

E
F
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B1
B2
B3

عدد المقاييس
38
+23

المدة حسب التسجيل
الدليل االيقاع
2 :30.041
4/4
1 :28.118
0 :24.337
4/4
0 :22.239
1 :15.949
3/8
 0 :59.245تقسيم عود ( Cadenzaجزء الفاصل (T1
1 :53.031
4/4
1 :26.465
4/4
1 :59.849
4/4

B4
C1

2/4
3/2

C2

3/ 4

C3
D1
D2

4/4
6/8
3/8

E1
F1

4/4
4/4

F2

 3/4-4/4مقياس

رسعة األداء
76

8+8

96

80

168

40
40
48

100
100
100
112
168

1 :11.810
1 :07.970
 0 :54.439تقسيم عود Cadenza T2
1 :49.426
 0 :23.797تقسيم عود Cadenza T3
2 :52.173
1 :37.198
1 :37.280
 0 :50.468تقسيم عود ( Cadenzaجزء الفاصل(T4
3 :10.684
1 :55.774

46

84

32
48
88

84
176
176

102
67

132

0 :30.197

17
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. 4مثال تطبيق  : 2تحليل الجزء  B1من الموضوع اللحت ( Bمتتالية للعود وأركست من تأليف مارسال خليفة)
 .1.4الجانب اللحت
•
•
•
•
•

المقام األساس :نهاوند عىل درجة الجهاركاه عىل وزن 4/4
المنطقة المقامية :من درجة الجهاركاه إىل جواب الجهاركاه
المنطقة الصوتية بالنسبة للخط اللحن األساس للوتريات :من درجة الراست إىل جواب درجة الزيركواله.
المنطقة الصوتية بالنسبة للخط اللحن األساس الخاص بآلة العود :من درجة البوسلك إىل الماهوران.
المسافات الصوتية :الثنائية ،الثالثية ،الرباعية ،الخماسية ،السباعية ،الديوان.

الجمل األساسية عىل مستوى اللحن المكونة للجزء  ،B1الجملة  aو  bيتكونان من نفس التكيبة البنيوية الرباعية والمتمثلة ف أربعة مقاييس مع تنمية اللحن
بالنسبة لنموذج النهاية لتأكيد عىل القفلة ’Y-Y

تمثل الجملة  aالوحدة اللحنية األساسية ف الجزء  B1خاصة بالة العود والن يستهل بها هذا الجزء بمصاحبة جزئية مع األركستا وتعاد ف صيغ مختلفة بإضافة
خط لحن مصاحب للحن األساس أو بتنمية الجملة الرئيسية بإدراج توافقات حسب اإلمكانيات المتاحة آللة العود’.X

تمثل الجملة  bالرابط اللحن بي االعادات ف الجملة  aعند تنمية اللحن األساس والن تؤدى من قبل األركستا.
يبي اختصار المسار اللحن التمس المقام للجملة األساسية  aالمكونة للجزء B1
إىل جانب اعتماد نفس االنتقاالت بي الدرجات ف الجملة  aو .b
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كما تم توظيف خط لحن تناقظ مصاحب للحن األساس الخاص بآلة العود :

 .2.4الجانب اإليقاع
الخاليا اإليقاعية المكونة للجمل األساسية

التطابق اإليقاع عىل بي الخطوط اللحنية

 .3.4األداء
أداء بأسلوب أركستاىل برسعة أداء 100

عىل وزن 4/4

يتسم األداء بالضخامة واالتساع من خالل أداء خطوط لحنية مماثلة ،مضاعفة اللحن بي اآلالت الهوائية والوترية مع توظيف مواطن النت ،إىل جانب مصاحبة
الة العود بخط لحن موازي للخط األساس عند اعادة الجمل وذلك اعتماد نفس الحركة النازلة للدرجات األساسية مع ادراج التوافقات المفككة لتنمية اللحن
الرئيس وه من خاصيات مارسال خليفة ف توظيف الزخرف عند اعادة.
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 .4.4التحليل الهارمون
القفالت الهارمونية الموظفة ف هذا الجزء :
القفلة المستعارةFm/C-C/G :

إىل جانب توظيف تقنية الهرمنة من خالل اعتماد التطابق عىل مستوى النسيج الهارمون ف أسلوب الكتابة بي الخطوط اللحنية

.5مثال تطبيق  :3استنتاجات تحليل كونشتتو للعود واألركست من تأليف عطية رسارة
ف نهاية الدراسة التحليلية للعمل الموسيقية يمكن استخراج مختلف العنارص الموسيقية التقنية الن من خاللها نحدد ماهية األثر وعالقته بإطارها اإلبداع
ومن ذلك بتحديد مختلف العنارص الموسيقية الن أوردها المؤلف ف عمله وعالقتها باللغة الموسيقية المستمدة منها والن تساعدنا عىل تحديد اللهجة الموسيقية
األساسية لألثر ومدى اتصالها بالهوية الموسيقية العربية.
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 .1.5المحددات األساسية للهجة الموسيقية
•
•
•

المقام الرئيس :كردي-نهاوند-راست-جهاكاه
االيقاع :ال توجد دورة ايقاعية مصاحبة ف كامل األثر باستثناء توظيف آلة الرق ف األجزاء اللحنية B2/B3/B4.1
األداء :أسلوب أدان يعتمد عىل قواعد الكتابة األركستالية الغربية/خصوصيات األداء البوليفون :التبادل بي األجراس الموسيقية-التناوب ف
الوظائف اللحنية -تنمية اللحن عن طريق اإلعادة بأجراس مختلفة أو بتنمية ايقاعية أو هارمونية أو لحنية تناقطية-إدماج أجراس موسيقية أخرى.

 .2.5المحددات الثانوية للهجة الموسيقية
•
•
•
•

القالب :قالب كونشتتو  /ثالن البنية ABC Forme ternaire
التكيبة الموسيقية :مجموعة أركستالية
/
/
األجراس الموسيقية :اآلالت الهوائية األركستالية اآلالت الوترية المجرورة اآلالت االيقاعية األركستالية (بما ف ذلك الرق)
اآللة األساسية/الجرس األساس :العود (مع مصاحبة آللة الرق ف بعض األجزاء اللحنية للموضوع اللحن .)B

عناصر اللغة الموسيقية
العربية
عناصر اللغة الموسيقية
الغربية

رسم بيان  : 6محددات اللهجة والهوية الموسيقية للعمل
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.6مثال تطبيق  : 4تحليل تقسيم آلة عود
 .1.6معطيات عامة
•
•
•
•
•
•

تدوين المداخلة االرتجالية
تقديم العمل وتحديد وظيفته وعالقته باألثر الموسيق إن كان يندرج ضمن مؤلفة موسيقية.
المدة الزمنية لألداء 05:45 :
المقام الرئيس  :راست سوزناك عىل درجة الجهاركاه
المجال الصون :
استخراج المقاطع اللحنية الن تمثل فكرة لحنية متكاملة

 .2.6مقاطع التقسيم حسب الوظيفة اللحنية
المقاطع
المقطع a
المقطع b
المقطع c
المقطع d
المقطع 'd
المقطع e

الوظيفة اللحنية
العرض
تنمية المقام
إعادة العرض

 .3.6جبهة االكتشاف Front de découverte
يعظ هذا الرسم البيان نظرة عامة حول التلوينات المقامية الموظفة ف التقسيم ،إىل جانب تحديد أهميتها مبارسة عند األداء ،وذلك باحتساب المدة الزمنية
الن تستغرقها ومقارنتها بالتلوينات األخرى .كما يبي هذا الرسم مدى قدرة العازف ف إقحام مقامات يمكن لها أن تكون إما بتلوينات مبارسة (أي أنها تنتم لإلمكانيات
النظرية المتاحة للمقام) أو أنها غت مبارسة (أي أنها ال تنتم للعقود المقامية المعتاد استعمالها) .تشت جبهة االكتشاف أيضا عن مدى طول التقسيم أهميته النغمية،
أي أن طول المنىح (الخط األزرق) الوارد ف الرسم يفرس التاء النغم للتقسيم ،أي أن المستمع له فرصة أكت الستماع تلوينات مقامية إىل حد نهاية المداخلة
االرتجالية.
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المراجع العربية
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أبو مراد (نداء) ،مدخل إىل تحليل االرتجال العزف ف التقليد الموسيق العالم المرسف العرن ،مجلة البحث الموسيق ،المج ،4.عدد ،1.األردن ،المجمع العرن
للموسيق ،2005 ،ص.116-85 .
أبو مراد (نداء) ،مركزية التقليد ف عملية التجديد الموسيق ،النهضة العربية والموسيق  :خيار التجديد المتأصل ،إرساف نداء أبو مراد ،عمان ،األردن ،المجمع
العرن للموسيقhttp://www.4shared.com/file/138967780/86f0fd8b/Abou_Mrad-conf_tradition_renouvellement_-.2003 ،
).(_livre_Nahda_-_version_finale_1.html
األنصاري (مكرم) ،الكتابة الموسيقية وحضورها ف التحليل الموسيق  :جدلية المعن والمبن ،مباحث ف العلوم الموسيقية التونسية ،المختت الوطن للبحث
ف الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية ،ع 3 .و ،4تونس ،وزارة التعليم العاىل والبحث العلم ،جامعة تونس ،2010 ،ص.146-141 .
بشة (سمت) ،الهوية واألصالة ف الموسيق العربية ،مراجعة وتقديم منت سعيدان ،ط ،1.تونس ،منشورات كارم الرسيف 227 ،2012 ،ص.
بشة (سمت) ،أي معن للهوية ف الموسيق التونسية ف خضم التحوالت الثقافية والتكنولوجية الرقمية ،القاموس النقدي للهويات الثقافية واستاتيجيات
التنمية بتونس ،وزارة العليم العاىل والبحث العلم والتكنولوجيا ،جامعة تونس ،2007 ،ص.66-58 .
بن عمر (فريد) ،العنارص المحددة لهوية الموسيق التونسية المعارصة من خالل أعمال "عىل الرياج" و "محمد الجموس" ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية،
صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل الخطاب الموسيق.292-275 ،2013 ،
بنصت (حلم) ،إشكاليات الهوية ف الخطاب الموسيق العرن االفتاض ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة
البحث ف تحليل الخطاب الموسيق ،2013 ،ص.132-115 .
بيستون (وولت) ،التوزي ع األوركستاىل  :التحليل األوركستاىل ،تر.رام درويش ،الحياة الموسيقية ،ع ،44 .سوريا ،وزارة الثقافة ،2007 ،ص.172-160 .
التيك (منت) ،الخطاب الموسيق مؤرسا عىل الهوية ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل
الخطاب الموسيق ،2014 ،ص.79-59 .
جبقىح (عبد الرحمان) ،القوالب الموسيقية ف الوطن العرن :تاريخا وتحليال ،بتوت ،دار الرسق العرن 208 ،ص.
حسن (شهرزاد قاسم) ،الموسيق العربية الحديثة وإشكالية الهوية الثقافية ،وثائق الملتق الدوىل حول التوجهات والرؤى المستقبلية للموسيق العربية ،مركز
عمان للموسيق التقليدية ،وزارة اإلعالم ،2004 ،ص.81-73 .
الحلو (سليم) ،الموسيق النظرية ،الط ،2 .بتوت ،منشورات دار مكتبة حياة 226 ،1972 ،ص.
الخوري (بولس) ،التحول الثقاف "النهضة العربية والموسيق خيار التجديد المتاصل" ،مجلة البحث الموسيق ،المجمع العرن للموسيق ،عمان ،األردن،
 ،2003ص.124-119 .
الخوىل (سمحة) ،االرتجال وتقاليده ف الموسيق العربية ،عالم الفكر ،المج ،6.ع ،1 .الكويت ،وزارة اإلعالم ،1975 ،ص.32-15 .
الخوىل (سمحة) ،القومية ف موسيق القرن العرسين ،عالم المعرفة ،عدد  ،162كويت ،المجلس الوطن للثقافة والفنون واآلداب 313 ،1990 ،ص.
الرايس (حبيب) ،النظريات الموسيقية الموسعة ط ،3.تونس ،اصدارات الحبيب الرايس الموسيقية 283 ،2010 ،ص.
الرشيد عبد القادر (يوسف) ،الموسيق العربية ومتطلبات العرص ،عالم الفكر ،المج ،27 .ع ،2 .الكويت ،المجلس الوطن للثقافة والفنون واآلداب،1998 ،
ص.238-201 .
الزواري (األسعد) ،المقامات الرسقية ف الموسيق التونسية المعارصة ،تونس ،مركز النرس الجامع ،2008 ،ص :5.الزواري (األسعد) ،المقامات الرسقية ف
الموسيق التونسية المعارصة ،تونس ،مركز النرس الجامع ،2008 ،ص5.
الزواري (األسعد) ،المقامات المرسقية ف الموسيق التونسية المعارصة ،تونس ،مركز النرس الجامع 342 ،2008 ،ص.
الزواري (األسعد) ،المقامات المرسقية ف الموسيق التونسية المعارصة ،تونس ،مركز النرس الجامع 342 ،2008 ،ص.
الزواري (األسعد) ،ف ماهية الخطاب الموسيق ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل الخطاب
الموسيق ،2014 ،ص.31-11 .
سمت (بشة) ،إشكالية االختالف واالئتالف بي اللغة الموسيقية واللغة الكالمية ف التحليل الموسيق ،مباحث ف العلوم الموسيقية التونسية ،تونس ،المختت
الوطن للبحث ف الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية ،جامعة تونس ،وزارة التعليم العاىل والبحث العلم والتكنولوجيا ،ص.42-37 .
شقرون (هيثم) ،سؤال الهوية  :لم يبعث من جديد؟ ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل
الخطاب الموسيق ،2013 ،ص.22-13.
الصقىل (مراد) ،أبعاد الهوية ف الخطاب الموسيق ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس ،المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل
الخطاب الموسيق ،2013 ،ص.344-339.
الصقىل (مراد) ،الموسيق التونسية وتحديات القرن الجديد ،تونس ،بيت الحكمة 81 ،2008 ،ص.
ظاظا (محمد عزيز شاكر) ،علم الكونتبوانت ،الط ،1.سوريا ،دار الحصاد للنرس والتوزي ع 184 ،1997 ،ص.
قاسم حسن (شهرزاد) ،الموسيق العربية الكالسيكية ومكانتها ف المجتمع العرن المعارص ،Journal of Comparative Poetics ،حفريات اآلدب  :اقتفاء
أثر القديم ف الجديد ،2004 ،صURL:www.jstor.org/stable/4047431 .57-37 .
القرف (محمد) ،تعدد األصوات ووسائله التطبيقية ،تقنيات الهارمون ،تونس ،مركز النرس الجامع 2012،310 ،ص.
قوجة (محمد) ،منهجيات التحليل واشكالية الداللة والمعن ف الخطاب الموسيق العرن ،مباحث ف العلوم الموسيقية التونسية ،المخت الوطن للبحث ف
الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية ،وزارة التعليم العاىل والبحث العلم ،جامعة تونس ،2008 ،ص.37-19 .
مباحث ف العلوم الموسيقية التونسية :من أجل مقاربات تحليلية جديدة ف الموسيق والعلوم الموسيقية التونسية ،تونس ،المخت الوطن للبحث ف الثقافة
والتكنولوجيا الحديثة والتنمية ،اإلرساف العلم محمد زين العابدين ،عدد ثنان  3و  4ديسمت .2010
نياط( ،عائدة) ،التأليف الموسيق اآلىل ف تونس بي الثابت والمتغت (النصف الثان من القرن العرسين) ،الخطاب الموسيق وسؤال الهوية ،صفاقس/تونس،
المعهد العاىل للموسيق ،وحدة البحث ف تحليل الخطاب الموسيق ،2013 ،ص.274-259 .
الورتان (عزيز) ،الثابت والمتحول ف التاث الموسيق العرن ،مجلة الحياة الثقافية ،عدد  ،244تونس ،وزارة الثقافة ،2013 ،ص.111-98 .
الورتان (عزيز) ،الموسيق العربية :بي مفهوم الهوية واللهجة الموسيقية ،مجلة الحياة الثقافية ،عدد  ،249تونس ،وزارة الثقافة ،2014 ،ص.109-99 .
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.2013 ، المجمع العرن للموسيق، األردن، مجلة الموسيق العربية، قراءة ف عالقة الموسيق العربية المعارصة بمفهوم التاث والحداثة،)• الورتان (عزيز
http://www.arabmusicmagazine.com/index.php/2012-03-08-09-21-34/2013-09-03-07-10-48
 مداخلة ف إطار الندوة العلمية حول التجمة ف المعارف، منهج التحليل الموسيق العرن وإشكالية ترجمة المصطلحات التقنية،)• الورتان (عزيز
.2014  ماي7  و6 ،النجمة الزهراء- مركز الموسيق العربية والمتوسطية، الجمعية التونسية للبحث ف موسيق والعلوم الموسيقية،الموسيقولوجية
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