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Research Center  NA 

Research Group  NA 

Research Axis   

 

PhD Supervisor 
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(%):  
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Potential funding and 
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Subvention privée  

 

Applicant Profile and/or   
Special Requirements  

Doctorant 

Comps Exam Language    Arabic                                French                                       English 

 

Subject’s national or worldwide Context,  Objectives & Research lines  

ين اللحن  مؤمن، كلّ  متناول يف شعيب حلن. وأمجلها اإلطالق على ة◌ّ الكنسي األحلان أقدم من هو السر

ء إميان طياته يف حيمل م واألجداد  اآل م وصلوا . األعلى اىل يشدّ  وسحر  ةوعفويّ  ةمساويّ  ةشفافيّ  فيه. وابتهاال
 املظهر  بسيطة أحلان ترداد  خالل من دف ،اً موسيقيّ  حىت التقّشف روحانية عميقة، روحانية عن يعّرب  حلن

  . الروحي اهلذيذ اىل والتقليد، األداء صعبة  والرتكيب،

ا وحىت األمس القريب  لقد نّية  بشكل كبري  متأثّرةظّلت األغنية اللبنانية منذ نشأ وزان  ملوسيقى السر و
نفتاحه لكّل العناصر اليت ميكن   أشعارها. ومع انتشار موجة العوملة ودخوهلا بقّوة على اجملتمع اللبناين املعروف 

، هل ال يزال امللّحنون واملوسيقّيون متأثّرين أن تُغنيه وتوّسع آفاقه على الصعد اإلجتماعّية والثقافّية واملوسيقّية
نّية ّين يف أشعارهم؟  وهل ال يزال شعراء األغنّية .ملوسيقى السر     اللبنانّية يعتمدون تراكيب الشعر السر

الفولكلور الغنائيّ  ارتبط  نيّ   ويف لبنان،  السر الفولكلوريّ لشعر واألحلان  غناء كّل األشعار  ميكن  حّىت  ة على ة، 
نيّ  نية . تعود جذور الكثري من األغاين واألهازيج املعروفة يف لبنان إىل األحلان واملة. و األحلان السر وسيقى السر
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نيّ  السر األوزان  على  أشعارهم  جممل  فوضعوا  اإلرتباط  هذا  من  الشعراء  استفاد  من وقد  العديد  استقى  وقد  ة، 
نيّ  م من األحلان السر نتيجة طبيعّية لظهور الّلغة العامّية، فإنّه من    ولئن كان الشعر الشعيبّ ة.  املوسيقيني أحلا

نيّ  نيّ   وشبه كبري   هناك تقارب و   ة.ة الكنسيّ الثابت أّن تطورّه يف لبنان كان بتأثري األحلان السر ة بني الرتنيمة السر
نيّ املارونيّ   اورة. ة وأغاين املناطق اجملة اللبنانيّ ة مع األغاين الشعبيّ ة واألغنية القدمية للكنائس السر

ين على األغنية  ثري اللحن السر يطمح هذا البحث لوضع دراسة شاملة وواضحة ومفّصلة على كيفية 
ا كبار  ثّر  نية اليت  ألحلان السر شعاره وموسيقاه، مع حتليل مناذج من األغاين اللبنانّية ومقارنتها  اللبنانية، 

م وستتّم  وأغانيهم.  موسيقاهم  يف  واملوسيقيني  الدراسات امللحنني  خالل  من  أعاله،  املطروحة  اإلشكالية  عاجلة 
املستمعني  ولدى  املوسيقيني  لدى  ت  إستبيا إجراء  خالل  ومن  املوسيقّي،  التحليل  خالل  ومن  النظريّة، 
وأشعار   وإيقاعات  أوزان  على  وحاضراً،  ماضياً  نّية،  السر املوسيقى  أثر  مدى  تبيان  إىل  للوصول  اللبنانيني، 

 ة اللبنانية وروحها وأمناطها.  وموسيقى األغني 

 

  Outcomes (OCs) : What do we wish to achieve?   

OC1: 
نية الشعبية املنبثق منها الفلكلور   ثري األحلان السر هل خرجت األغنية اللبنانية احلديثة واملعاصرة من 

اللبناين؟ 
OC2:  العوملة واإلنفتاح على العامل يف خمتلف الوسائل؟ هل من املمكن احملافظة على جذورها األصيلة، يف زمن 
OC3 
: 

هل أخذت األغنية اللبنانية احلديثة طابًعا آخرًا عّما كانت عليه سابًقا ؟

OC4 
:  

بعضها   خروج  مع  احلديثة  األغنية  مع  ين  اللحن السر و   عنهل يتماشى  غه  ابطص ا الصيغة اللبنانية الرتاثية، 
  ؟  وغريمها  اخلليجية –أو العربية  )jazz , rock ,pop( لروح املوسيقية الغربية
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