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Context of the Topic & Scientific Methods 
 (Research impact, objectives, design, methods, and outputs) 

 
قت ال" التثاقف"تعاني األغنية اللبنانية من غياب معايير واضحة بسبب سهولة الوصول واالنتشار، خاصةً وان وسائل  هوة بين واقع األغنية عم 

ز البحث على دراوعليه، سنر.             اللبنانية وجذورها، وان التجارب الجديدة لم تأِت في سياٍق تراكمي يؤسس لهوية اغنية جديدة " هوية"سة ك ِ
األول المبني : ين نموذجين زمنييناألغنية اللبنانية التي تعاني من انفصاٍم جوهري من خالل اظهار التبدل الطارئ على األغنية اللبنانية المعلَّقة ب

ء وتقاطع بين التيارين التقليدي سنحاول ايجاد نقطة التقا. على التقليد المتوارث، والثاني المتأثر بالتطور التكنولوجي والتقارب الثقافي مع الغرب

ة لعزل األغنية اللبنانية عن سياقها التاريخي" كونية"والتجديدي، من خالل اظهار ان  ذه الدراسة الضوء على هسوف تسل ط . الموسيقى ليست حج 

قْوِلبها وفق معايير السوق للبنانية، وتبعض التيارات االكاديمية والعملية التي تستضيء بالمفاهيم األوروبية دون ان تراعي خصوصيات األغنية ا

راءة عصرية لالغنية اللبنانية من تهدف هذه الدراسة الى تقديم ق. الغربية وحاجاتها، دون اعتبار التباينات الجوهرية بين الموسيقى العربية والغربية

غنية الغربية، من خالل امةً، على ان ال تتماهى مع األلالغنية العربية ع" األفقي"خالل التدوين والتوزيع والتلحين، عبر الخروج من الطابع 

لشعر او اللحن او ان على صعيد ا" هجينة"المحافظة على القوالب والمقامات وااليقاعات التي هي في صلب األغنية اللبنانية التي اصبحت 

ز دراستنا على هوية األغنية اللبنانية التي تنطلق من التراث، ت. التوزيع . ليوم مقياساً لنجاح األغنيةتطعم بمؤثرات غربية اصبحت اوعليه سنرك ِ

ف التيارات، من ، وذلك من خالل الغوص في تجارب موسيقيين لبنانيين من مختل"العملي"سوف نخص ص في هذه الدراسة باباً لواقع األغنية

" عملية-علمية"ي مقاربةفألغنية اللبنانية المعاصرة، شعراء وملحنين وموزعين ومغن ين واكاديميين وباحثين، للوقوف على آرائهم في إشكالية ا
لموسيقى الغربية وضياع تهدف الى اظهار ديناميكية األغنية اللبنانية وقدرتها على تبن ي قوالب وأشكال غربية دون ان يعني ذلك انصهارها با

خ األغنية من خالل دراسة تاري( survey method" ) المسحي"و( descriptive" )الوصفي" سوف نعتمد في دراستنا على المنهجين . هويتها

في النهاية سنحاول . ي تواجههااللبنانية ومراحل تأسيسها والموسيقيين الذين ساهموا في ارساء هويتها، وصوالً الى األغنية المعاصرة والمشاكل الت

ر   . تجاهله والتثاقف الذي أصبح واقعًا ال يمكنإيجاد الحل المناسب للمحافظة على هوي ة األغنية اللبنانية مع مراعاة التطو 
 
 

 
 

 Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?   
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OC1: واقع األغنية اللبناني ة المعاصرة 

OC2: المشاكل البنيوي ة في شكل األغنية اللبناني ة المعاصرة 

OC3 :  المعاصرةالشعر واللحن والتوزيع واإلنتاج في األغنية اللبناني ة 

OC4 :  خالصات واستنتاجات واقتراحات حول األغنية اللبناني ة المعاصرة 
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