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  نقد و بررسي كتاب
  نظري و عملي موسيقي فيلمهاي  بنيان

  با رويكرد سينماي كشورهاي اسالمي

  *حميد عسكري رابري

  چكيده
 عملي موسـيقي فـيلم بـا رويكـرد سـينماي كشـورهاي اسـالمي        هاي نظري و بنيانكتاب 

نخستين اثر منتشرشده در ايران است كه به مطالعة مباني نظري و عملي كاربرد موسيقي در 
ترين عناصر و ابزار هنـري موسـيقي و درام را در بسـتر     نو مهم سينما پرداخته و با نگاهي

بررسي كرده است. در اين اثر بـا بررسـي نقـشِ موسـيقي فـيلم در      » قابليت بيان مشترك«
صنعت سينماي مصر، زواياي جديدي از جايگاه موسيقي در سينماي كشورهاي اسـالمي،  

محمــد ســة دو فــيلم مــذهبي از زاويــة ديــد هنرمنــد شــرقي نشــان داده شــده و بــا مقاي
سـويِ   ، كـاركرد هـم  »بازنمايي موسيقي فيلم«ازمنظر  (ع) مصائب مسيحو  (ص)  اهللا  رسول

هاي معنايي فيلم طرح گرديده است. اين مقاله به برخي نقـاط قـوت    موسيقي در بيان اليه
هـاي   چون: كيفت مطلوب بررسي عناصر و ابزار هنري موسـيقي و درام، تحليـل   كتاب هم

منسجم و چندوجهي مرتبط با سينماي مصر، نوآوري در طرح مبحث بازنمـايي موسـيقي   
چنين با نقد شـكلي اثـر دربـارة     هاي مذهبي و بيان رسا و روان اشاره كرده است. هم فيلم

و اغالط چاپي اشـكاالتي طـرح    ،ها، ويرايش تخصصي آرايي، كيفيت چاپ عكس صفحه
بنـدي فصـل دوم بـر انسـجام      ثير فقدان عنـوان أير تده و در تحليل محتوا به مسائلي نظكر

علـت   بـه » بازنمايي موسيقي«و » فرم و سازگزيني«معنايي آن، عدم جامعيت مباحثي مانند 
 ليف و عدم استناد كافي به منابع موجود پرداخته است.أضعف ت

هـاي موزيكـال عربـي،     موسيقي فيلم، فرم و سازگزيني، سينماي مصر، فـيلم  :ها كليدواژه
  هاي مذهبي. فيلم
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 . مقدمه1
دانـان و سـينماگران    اي و موردتوجـه موسـيقي   رشـته  از موضوعات مهم بين» موسيقي فيلم«

اند. اين آثار  است. در اين زمينه آثار متعددي نوشته شده كه برخي به فارسي نيز ترجمه شده
امكانـات گسـتردة   عمدتاً بر مباحث تكنيكي موسيقي فيلم تمركز داشـته و غالبـاً بـه تبيـين     

يكي از عناصر فـيلم معطـوف بـوده و     ةمثاب هآفريني موسيقي ب هاي نقش سازي و شيوه آهنگ
ديگر تاكنون اثري دربارة موسيقي  اند. ازسوي  هاي نظري موسيقي فيلم پرداخته تر به بنيان كم
اي هـ  تـر، دربـارة موسـيقي فـيلم     طور محدود در سينماي كشورهاي اسالمي، و حتي به  فيلم

طوركه  ترين داليل اين امر، آن مذهبي اسالمي، در ايران منتشر نشده است. شايد يكي از مهم
كمبـود  «فر در مقدمة كتـابِ موردبررسـي ايـن مقالـه گفتـه اسـت، مسـئلة         محمدرضا آزاده

صورت عام و در حوزة سينماي كشـورهاي   گر متخصص در حوزة موسيقي فيلم به پژوهش
  ).10 (ص »صورت خاص است اسالمي به
 1عملي موسيقي فيلم با رويكرد سينماي كشورهاي اسـالمي  هاي نظري و بنيانكتاب 

فـر،   نخستين اثر منتشرشده در اين زمينه است كه در چهار فصل، توسط محمدرضا آزاده
رشتة تحرير درآمده و توسط شـركت انتشـارات    و حميدرضا رضايي به ،صادق رشيدي

اي  ، اين اثـر را مجموعـه  »مقدمه«فر در  منتشر شده است. آزاده 1391مهر در سال  ةسور
نگـاهي بـه    هاي نظري و عملي موسيقي فيلم، نـيم  ضمن بررسي بنيان«كند كه  معرفي مي

). وي 9همـان:  ( »انـدازد  جايگاه موسيقي فيلم در حوزة سينماي كشورهاي اسالمي مـي 
هـاي موسـيقي    شايد همة جنبـه «ان دارد كه هاي پژوهش اذع ضمن برشمردن محدوديت

 »فيلم در حوزة بسيار گسترده و متكثر اسالمي در كتاب حاضر پوشش داده نشده باشـد 
  ).10همان: (

اختصـار معرفـي    اين كتاب از چهار فصل تشكيل شده كـه در بخـش بعـدي مقالـه بـه     
  شد:  خواهند

  .فر محمدرضا آزاده، نوشتة »هاي متقابل موسيقي و درام بهره«فصل يكم: 
  .، نوشتة حميدرضا رضايي»فرم و سازگزيني در موسيقي فيلم«فصل دوم: 
هـاي عربـي، هـارموني و     موسيقي فيلم در سينماي مصر، آوازهـا و رقـص  «فصل سوم: 
  .فر ، نوشتة محمدرضا آزاده»سازبندي غربي

لعـة  هـاي مـذهبي اسـالمي و مسـيحي: مطا     بررسي تطبيقي موسيقي فيلم«فصل چهارم: 
  .نوشتة صادق رشيدي، »(ص) مسيح مصائبو  (ص) اهللا  رسول محمدهاي  موردي فيلم
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  . معرفي نويسندگان2
ده و كـر از دانشگاه شفيلد انگلستان دكتراي اتنوموزيكولـوژي دريافـت    :فر محمدرضا آزاده

 توان بـه  عنوان فلوشيپ دورة فوق تخصص دانشگاه لندن را طي كرده است. از آثار او مي به
 ةموسيقي در فلسـفه و عرفـان: يـك مقدمـ     ،)1395( سازي مباني آفرينش ملودي در آهنگ

 و حماسـه )، 1390( اقتصـاد موسـيقي  )، 1393( اطالعـات عمـومي موسـيقي   )، 1395( كوتاه
ــيقي ــي و  ،)1390( موس ــيقي ايران ــتم در موس ــاختار ري ــرد. آزاده1385( س ــاره ك ــر  ) اش ف

دانشگاه هنر تهران بوده و بـراي چنـدين فـيلم موسـيقي     آموختة دانشكدة سينما تئاتر  دانش
  موسيقي دانشگاه هنر تهران است. ةساخته است. وي دانشيار دانشكد

(تهران) دكتراي تخصصـي پـژوهش هنـر (مطالعـات      دانشگاه شاهد : ازصادق رشيدي
مدي بر درآ«)، 1395( »هنر پيرا اسالمي«توان به  است. از آثار او مي  نظري هنر) دريافت كرده

هاي انتقادي معاصـر در ادبيـات و    مطالعات انتقادي: نظريه«)، 1393( »شناسي موسيقي نشانه
) اشاره كرد. سابقة تـدريس در گـروه   1392( »شناسي موسيقي تعزيه نشانه«و  ،)1393»(هنر

گـروه  و نقاشي دانشگاه تربيت مدرس، گروه نمايش پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، 
  دارد. دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنر 

سال  سيحدود است و  ارشد پژوهش هنر يكارشناسداراي مدرك  :حميدرضا رضايي
 يتئـور  لم،يفـ  يقيموسـ  ،يچـون سـلفژ، هـارمون    هم يقيموس يدروس تخصص سيبه تدر
مشـغول   كشور يها دانشگاه يِقيموس يها در دانشكده گريد يدرس ةماد نيو چند ،يقيموس

 در پناه تو لميتوان به ف يدارد كه از آن جمله م اليو سر لميف يبرا يساز آهنگ ةسابقبوده و 
در » ي موسـيقي نـ يگز گـروه واژه « اسـت يو ر تيعضوايشان بيش از پانزده سال  اشاره كرد.

  فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي را برعهده داشته است.
  

  . معرفي كتاب3
در پاسخ به اين پرسش  ،»درام و موسيقي متقابل هاي بهره«فر در فصل يكم،  محمدرضا آزاده

تواند به معمار ساختمان يـك اثـر سـينمايي يـا      آيا [...] شناخت ساختمان موسيقايي مي«كه 
كند: الف)  )، دو نوع كاربرد براي موسيقي فيلم تعريف مي17همان: » (نمايشي ياري برساند؟
انجـام تـدوين    .3 ،هـاي مـوزون   اجـراي صـحنه   .2 ،موسيقي متن .1كاربرد مستقيم، شامل: 

 ،طراحـي سـناريو  . 2 ،آفـرينش طـرح اوليـه    .1موزيكال و ب) كاربرد غيرمسـتقيم، شـامل:   
دهنـدة   طراحي تـدوين. بـراي پيونـد عناصـر تشـكيل      .4و  ،كارگرداني و رهبري عوامل  .3
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شود كه برپاية آن ذهن  مفهوم زمان مطرح مي »اثر خلق فرايند«ساختمان موسيقي و درام در 
هـا   بر نشـانه  مندي، روند خلق هنري را ازطريق فرايند ادراكيِ مبتني در ارتباط ارگانيك زمان

و  يملـود  .1: از نـد ا عبارت »درام و موسيقي در هنري ابزار و عناصر« ترينمهمكند.  فهم مي
 ،رنـگ . 6 ،ديناميسـم . 5 ،يتهو مدال يتهتنال .4 ،ريتم. 3 ،يوستگيو پ ،تعادل برجستگي،. 2 ،دال

متقابل هريـك از   تأثر و ثيرأت و) فونكسيون( مندي  نقش. 8 ،)بنديعبارت( آرتيكوالسيون  .7
: اســتاثــر از ســه زاويــه قابــل بررســي  »هنــريِ ســاختمان« بنــايايــن عوامــل در رونــد 

 اسـت،  جـزء  به كل از حركت يعني آدمي ذهني دريافت بر منطبق كه »كلي ساختمان«  )الف
سـت و  ا هنـري  اثـر  يك درك منظور به تر كوچك اجزاي به نگاه كه »دروني ساختمان« )ب
هـا بـراي    آميـزي آن  ها و چگونگي درهـم  پيوستن دال هم آهنگ به تواند به شناخت ضرب مي

قالـب ارائـة    بـه  كـه  »تماتيـك  طـرح « )ج ،چندآوايي انجامد ةدادن يك ساختار پيچيد شكل
بـه مـدل   » گيـري  نتيجـه «محتواي هنري ازمنظر فرم و طـرح اختصـاص دارد. نويسـنده در    

ها  هاي متقابل آن دهنده در ساختار موسيقي و درام و بهره اي در تبيين عوامل شكل رشته ميان
 ةدگاه فرد دربارگيري دي در اين فصل اشاره و بر نقش عوامل ساختاري زيباشناسي در شكل

  كند. مي  كيدأاين هنرها ت
را بررسي  »فيلم موسيقي در سازگزيني و فرم« موضوع حميدرضا رضايي در فصل دوم،

دهـد.   كرده و پيوستگي اين مباحث با ساير اجزاي موسيقي و برخي عناصر فيلم را نشان مي
ن ] بيـا 1«[دهـد:   طور بنيادي در سه بخش عمده جاي مي او وظيفة اصلي موسيقي فيلم را به

] تعميـق قابليـت درك مفـاهيم و    2[ مفاهيم و احساسات مطروحـه در تصـوير و گفتمـان،   
عبارت بهتر تقويت همين مفاهيم و  نمايي يا به ] در بعضي موارد بزرگ3[ احساسات مذكور،

ديگر موسيقيِ فيلمِ خوب به بيانِ فيلم و گاه به بيانِ مفاهيمِ  عبارتي ). به60همان: » (احساسات
كردن كليت فيلم،  گرايانه اصلي موسيقي فيلم واقع ةوظيف«كند و درنتيجه  كمك مي درونيِ آن

 »هاي دراماتيـك و حسـي اسـت    كردن جنبه تر نمايان هرچه بيش اعم از تصوير و گفتمان و
كنـد كـه بـا     سازي فيلم در ايران اشاره مـي  هاي آهنگ ). نويسنده به يكي از شيوه61همان: (

موسيقايي بومي برحسب كليت فيلم صورت پذيرفته و البته ممكن اسـت  استفاده از عناصر 
  ثير دراماتيك و حسي بكاهد.أبراي بينندة غيربومي نامأنوس بوده و از ت

دست و  اي از قطعات يك ساز با ساخت مجموعه كند كه آهنگ فشردگي زمان ايجاب مي
هـا،   و بافـت  ،ها ها، ريتم ، لحنها گيري از عناصر موسيقايي همانند سازها، تم گون با بهره هم

ثير دراماتيك فـيلم سـهيم شـود. روشـي     أفضايي كلي براي موسيقي خود خلق كرده و در ت
چون كنسرتو اسـت   موسيقي در قالب فرمي هم ةيابي به رنگي خاص، ارائ ديگر براي دست
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استفاده  چنين سازان قرار گيرد. هم تر مورد استقبال آهنگ هاي آن باعث شده كم كه پيچيدگي
هاي حسي  بر جنبه» وضوح«دليل  رغم موفقيت پرشُكوه مقطعي، به از بافت چندصدايي نيز به
هاي قابل بررسي براي  گردد. يكي از روش كند و نامناسب تلقي مي و دراماتيك فيلم غلبه مي

سويي فرمي و ساختاري بـين تصـوير و موسـيقي تمركـز بـر مفهـوم        دستي و هم ايجاد يك
جاكه  در موسيقي و تصوير و ارتباط حركات تصوير و موسيقي است. اما ازآن مشترك ريتم

رو  آيـد، ازايـن   گاه تضادهايي ناشي از اختالف بيانِ دروني و ريتم ظـاهري فـيلم پديـد مـي    
دستي ريتمي و حركتي بين موسيقي و تصوير در سينما را ناشي از ديدي بسته به سينما  يك«

). رضـايي  70همـان:  ( توان دانسـت  مي» ادرست از موسيقيديگر درك ن و تصوير و ازطرف
» لحـن معـرّف  «سـازان   ترين منبع فرمي مورداستفادة آهنـگ  معتقد است كه اولين و مشترك

هاي متفاوت آن، متناسب بـا حـاالت    هاي مختلف از دگره دادن حالت است كه قابليت نشان
عي سـاختار فرمـي اسـت كـه     يك شخصيت درطول فيلم را دارد. روش ديگر استفاده از نو

ناميده شده و قابل قياس با فرم سونات كالسيك در قسمت آلگروي آن » يابنده روشي بسط«
هاي مختلف سـونات آلگـرو    هاي مختلف فيلم با كاركرد بخش كه بين موسيقي بخش است

كنـد كـه    . نويسنده تصـديق مـي  كند و بازگشايش پيوند ايجاد مي ،شامل: گشايش، گسترش
ها شنونده تصوري از پيش  چون سونات يا روندو كه در آن هاي موسيقايي، هم فرم برخالف«

توان انتظار فرمي خاص،  شده در ذهن خود از آن فرم دارد، در يك موسيقي فيلم نمي تعيين
  ).80همان: ( »با ديدگاه سنتي به فرم داشت

 و آوازهـا : مصـر  سـينماي  در فـيلم  موسـيقي « سوم،فر در ابتداي فصل  محمدرضا آزاده
هـاي   گيـري و ويژگـي   هـاي شـكل   به ريشـه  ،»غربي سازبندي و هارموني عربي، هاي رقص

اش بـر   ثير گسـترده أپرداخته و به ت »شرق هاليوود«صنعت سينماي پررونق مصر، موسوم به 
كند. استيالي ژانر ملودرام در سينماي مصر به اسـتفاده از   زبانان دنياي اسالم اشاره مي عرب

شـكل غربـي    ها و آوازهـاي عربـي بـه    آواز غربي منجر شد كه براساس آن ملوديرقص و 
امكانات سازبندي و بيان  گرديد. راهي ساز غربي به مخاطب عرضه مي اركستراسيون و با هم

 »مصـر  سـينماي  در موسـيقي  سـاختاري  هـاي  ويژگي« از خوداركستري موسيقي غربي كه 
و عمر  ،چون الشجاهي، حجاج الزهير سازاني هم آهنگايل تم داليل از يكي رود، مي شمار به

شـود.   هاي محلي و نواهاي مردمي براي اركستر بزرگ محسـوب مـي   يم نغمهظخيرات به تن
سازي فيلم در مصر، حائز اهميت بوده و  عنوان سرآغاز شيوة نوين آهنگ آثار عبدالوهاب، به

اثرگـذار در موسـيقي     هـاي  هعنـوان چهـر   كلثـوم بـه   و ام ،نقش فريد االطرش، محمد فوزي
  توجه است. هاي مصري قابل فيلم
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 زنـدگي  در موسـيقي  نقش« با »مصر اجتماعي زمينة پس در فيلم موسيقي مطالعة« بخشِ
عنوان نماينـدة جـوان    به» عمر«ثير موسيقي بر زندگي أموردي ت طور به و شده آغاز »روزمره

آواز و موسـيقي از  بررسـي گرديـده اسـت. در     عمر قتلتوا الرجلهعرب زمان خود در فيلم 
هاي پرمخاطب موزيكالِ  هاي رقص عربي در فيلم به نقش صحنه كنندة گيشه عوامل تضمين

 گـرايش  علـل « ازتاريخ سينماي مصر پرداخته، عـادت فرهنگـي و وضـعيت اجتمـاعي را     
 »زبـان  و موسيقي« رابطة است معتقد فر آزاده. است دانسته »موزيكال هاي فيلم به تماشاگران

كـار گرفتـه    گ بـه ديـالو  نبـود  جبـرانِ  به گاه فيلم كنار موسيقي كه صامت سينماي دورة در
هاي تصنيف و آواز را در  توان ريشه ثر بوده است. البته با نگاهي تاريخي ميؤشد، بسيار م مي

در  »مـوال «و  ،»موشّـه «، »قصـيده «در مغـرب و  » نوبه«چراكه  ،فرهنگ سنتي عرب پيدا كرد
(غنا) ارتباطي تنگاتنگ با شاعري دارد.  طور كلي پيدايش آواز عرب همشرق رواج داشته و ب

و  ،»أنشـوده «، »طقطوقـه « تري ماننـد  هاي سبك كه موسيقي امروزي عربي شامل فرم گو اين
 هـاي مصـري كـاربردي فراگيـر دارنـد      در موسيقي فيلم» مونولوگ«است كه دركنار » أغنيه«
نويسنده ارتباط عميق موسيقي عربي با زندگي عاطفي هر قشري از اجتماع را ). 116همان: (

 موسـيقي « توانـد  مـي رو  دانـد كـه ازايـن    بر نظامِ مقام مي هاي بياني مبتني ويژگي دهندة نشان
ربـي را نيـز   ع موسيقي آن راه هم به و مصر سينماي »زمان مقتضيات«. شود خوانده »عواطف
ريتميـك منجـر    ةكردن زمان مقام و تغييرندادن دايـر  به كوتاهخوش تغييراتي كرده كه  دست

و فوكستروت را ترويج كرده و اركستر  ،هايي مانند تانگو، رومبا، سامبا شده و استفاده از رقص
بـا   نـام داشـت را بـه اركسـتري بـزرگ      تخـت موسيقي سنتي كه غالباً شامل شش ساز بود و 

). 123 همان:( و كنترباس گسترش داده است ،تيمپانيچون پيانو،  راهي سازهاي ديگري هم هم
گيـري از زبـاني بيگانـه و     از اين گذشته، در دهة اخير موسيقي تلفيقـي و تركيبـي بـا بهـره    

خصـوص   چون امتزاجي از انواع گوناگون موسيقي رايج شده اسـت. درايـن   نامشخص، هم
تي و محتويات آن نيست كـه  جا فرهنگ سن فر با نگاهي انتقادي معتقد است كه در اين آزاده

 شـود  مـي  طور اصـيل بـه مخاطـب شناسـانده     بازيابي گرديده، بلكه اين مدرنيته است كه به
عنوان  نيز به »فيلم ساختار و موسيقي« بربرداري تجاري  ). در اين ميان تأثير بهره133  همان:(

آسـيه جبـار، كـه    رسد كـه بـه غيـر از     نظر مي مانع رويكرد نوگرايانه قابل بررسي است و به
سـاز   كار برده اسـت، فـيلم   سازي خود به هاي اصلي در فيلم منزلة بخش را به» نوبه«موسيقي 

  است.  ي سنتي عربي در موسيقي فيلم نشدهبرداري خالص از موسيق ديگري موفق به بهره
 مـذهبي  هـاي  يلمفـ  يقيموسـ  يقـي تطب يبررسـ « صادق رشيدي در مقدمة فصل چهارم،

موضـوع   ،»3مسـيح  مصائبو  2اهللا رسول محمد هاي يلمف يمورد ةطالعم: مسيحي و اسالمي
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هاي مذهبي را مبناي فصل دانسته، پرداختن به موسـيقي فـيلم در    بازنمايي موسيقي در فيلم
هاي مربوط به  داند. بررسيِ معنا يا فرايند بازنماييِ مصداق معناي كلي آن را هدف بحث نمي

شناسد و نهايتاً منظور خود از بازنمـايي را بـا بيـان     هدف ميشده را  هاي انتخاب دنياي فيلم
شناسـي و   چـه در نشـانه   هـاي ضـمني اثـر بـا آن     تمايزي كه بـين كشـف معـاني و داللـت    

). نويسـنده  156همـان:  ( دهد سازوكارهاي دريافت و توليد معنا موردنظر است توضيح مي
اي فـيلم و   ارتبـاط بـا نظـام نشـانه     در »فيلم موسيقي« كه دارد اذعان »نظري مباني« در بيان

منزلة ژانري خاص از موسيقي بـا زبـان، بيـان و     مرتبط با تصوير، كنش، حركت و شايد به
 در بازنمـايي « موضـوع  »فـيلم  موسيقي در بازنمايي« سو است. در بخش ساختار سينما هم

ني و موسـيقي، متشـكل از چيـدمان عناصـر زبـا      سـاختار  بر مبتني را آن معناي و »موسيقي
االتي كليـدي  ؤداند. رشيدي با تكيه بر نظرات جيمز يانگ به طـرح سـ   نحوي موسيقي مي

درخصوص موسيقي بازنماياننده، ارزش معرفتي موسيقي و مسئلة بازنمـايي موسـيقايي در   
هاي يانگ، موسـيقي را فرمـي از بازنمـايي معنـايي      قالب سينما پرداخته و براساس تحليل

پـردازي   ديگر به خيـال  داند. ازسوي يانندة عواطف و احساسات ميشناسد، بلكه بازنما نمي
كنـد   نفسه موضوعي را بازنمايي نمـي  كه باور دارد موسيقي في شنونده اهميت داده و با اين

نگـر و   هـاي بـرون   جـز مـواردي توانـايي تصويرسـازي     و در مقايسه بـا سـاير هنرهـا، بـه    
كـه گـاهي مواقـع مخاطـب بـه قطعـات        حال، معتقـد اسـت   گرايانه را ندارد، درعين درون

چنين نظـرات ژاك نـاتيز دربـارة     ). نويسنده هم163 - 161همان: بخشد ( موسيقي معنا مي
نشانة موسيقايي را طرح كرده و بخشي از مباحث مرتبط با ارجاعات موسيقي بـه عاطفـه،   

ري كـه در  بازنمايانانـه و تفسـي   هاي و مسائلي ازقبيل ايدئولوژي را با بحث ،خيال، فرهنگ
  .)163همان: ( بيند كند، متناظر مي ادامة فصل مطرح مي

 محمدهاي  است كه فيلم  تصريح شده »(ص) اهللا  محمد رسول فيلم موسيقي«در بخش 
هاي كامالً  ويژگي سبب به هاي موردي، عنوان نمونه به (ع) مسيح مصائبو (ص)  اهللا رسول

هاي مشـابه در   ها و ريتم اند. باوجود تم شدهسو با تفكر اسالمي و تفكر مسيحي انتخاب  هم
بـين مضـمون و ملـودي     اي تقابل ساختارگرايانة دوگانـه  مسيح مصائبهر دو اثر، در فيلم 

اين  (ص) اهللا رسول محمدشود، اما در فيلم  ديده مي (ع) موسيقي با مضمون فيزيكي مسيح
غياب معنوي و آسماني حضـرت   دهد كه به دريافتي يگانه از تقابل جاي خود را به تعاملي مي

را  (ص) اهللا رسول محمدكند كه موريس ژار موسيقي فيلم  ييد ميأانجامد. نويسنده ت پيامبر مي
براساس فواصلي ساخته است كه قبالً در موسيقي فيلم الرنس عربستان استفاده كـرده بـود،   

ويـژه [...]   نـي و بـه  اين تم به دنياي موسـيقي ايرا  (ص) اهللا رسول محمداما اينك در فيلم «
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). رشـيدي بازنمـايي موسـيقي فـيلم     165همـان:  ( »تـر اسـت   هايي از همايون نزديك گوشه
هـاي تراژيـك و    گيري از ملودي را از نوع عيني و تصويرپردازانه با بهره (ع) يحمس مصائب

يند بازنمـايي  افر«داند، و باور دارد كه  آرام در تقابل با حضور محسوس شخصيت پيامبر مي
بيني تفكر اسالمي  سو با جهان وجهي، چندصدايي و هم  چند (ص) اهللا رسول محمددر فيلم 

چنـين   سـاز از تـم فـيلم و هـم     خصوص، دريافت عميق آهنگ ) و دراين172همان: » (است
شود  مي »گيرينتيجه«غناي بازنمايي افزوده است. از اين فصل  اعتقادات اسالمي تماشاگر بر

را  (ص) اهللا رسول محمدتوان موسيقي فيلم  ساس مباني نظري بازنمايي موسيقي، ميكه برا
بيني اسالم و زندگي يگانة پيامبر در همة احـوال دانسـت، و موسـيقي فـيلم      حاكي از جهان

  هاي او درك كرد. را در تناظر با حضور فيزيكي و رنج (ع) يحمس مصائب
  

 . نقد شكلي4

كـه فاقـد    ،جـز فصـل سـوم    طور صريح ذكر شده و بـه  اثر بهدر مقدمة كتاب اهداف اصلي 
، محتـواي سـه فصـل ديگـر در قالـب فهرسـتي       استهاي (اصلي يا فرعي)  هرگونه عنوان
است. در تبيين مباحث از تصوير، جدول و نمودار استفاده شده و   بندي شده تفصيلي مفصل
چنين در  وجود دارد و هم »گيري نتيجه«و چهارم كتاب بخش  ،هاي اول، سوم در پايان فصل

  اي ارائه شده است. نامه كتاب ها پايان تمامي فصل
طرح جلد كتاب متناسب با محتوا و با استفاده از نمادهاي موسـيقايي و سـينمايي تهيـه    

گـذاري نشـده اسـت.     نگاري در وضعيت مطلوب، اما گاه رعايت فاصله شده است. حروف
رسـد در صـفحاتي از كتـاب     نظر مـي  دارد و بهآرايي كتاب در وضعيت متوسط قرار  صفحه

جاي تصاوير با دقت انتخاب نشده و درنتيجة آن، فضاهاي خالي نامطلوبي ايجاد شده و گاه 
. 133 و، 128 ،126 ،125 ،109 ،100 ،92 ،38 ،36رساند:  به پيوستگي مطالب نيز آسيب مي

كامل را جـاي داد ايـن اشـكال    توان قبل از تصوير يك پاراگراف  ويژه در جاهايي كه مي به
هـا در   آيد. كيفيت چاپ نيز در وضعيت متوسط قرار دارد؛ رنـگ نوشـته   چشم مي تر به بيش

مقايسـه شـود) و    29و  28با صفحات  27و  26سراسر كتاب ثابت نمانده است (صفحات 
ها خصوصاً در فصل  ها با كيفيت پايين، بر وضوح و اثرگذاري آن چاپ سياه و سفيد عكس

). كتـاب در  39 ةصفح ،8يا شكل  37 ةصفح ،5(براي نمونه: شكل  ثير گذاشته استأاول ت
شـود: در   قطع رقعي با صحافي مطلوب انتشار يافته است. در متن اثر اغالط چاپي ديده مي

، سطر سوم، 101 ةنوشته شده، در صفح» ونيك«اشتباه  به» وينك«، كلمة 22، سطر 55صفحة 
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اشـتباه   بـه » ژار«، كلمـة  13، سـطر  166نوشته شده، و در صفحة » پيان«اه اشتب به» پايان«كلمة 
  نوشته شده است.» ژانر«

هاي اول تا سـوم كتـاب ازنظـر رعايـت قـوانين نگارشـي و ويرايشـي وضـعيت          فصل
توسط چند نويسنده نگاشته شـده اسـت، ويرايشـي     كه اثر دليل اين تري دارند، اما به مطلوب
كـارگيري برخـي    متن ضـرورت دارد، چراكـه در ترجمـه يـا بـه      دستي اي براي يك مقايسه

 در فصل يكـم  ،»exposition«اصطالحات، نويسندگان اختالفاتي دارند، براي مثال: اصطالح 
 )، اصـطالح 78همـان:  ( »گشـايش «) و در فصـل دوم  52همان: ( ترجمه شده» تجلي اوليه«
»recapitulation«  فصــل دوم  ) و در52همــان: ترجمــه شــده (» بازنمــايي«در فصــل يكــم
 ترجمه شـده » لحن معرف«در فصل دوم  »laitmovtive« )، اصطالح79همان: ( »بازگشايش«
). در 165همـان:  ( كـار رفتـه اسـت    به» اليت موتيف«)، و در فصل چهارم همان 76همان: (

كننـد   سازان موسيقي فيلم در مصـر تـالش مـي    تعداد زيادي از آهنگ«فصل سوم، در جملة 
، كـاربرد واژة  »هاي محلي و نواهاي مردمي را براي اركسترهاي بـزرگ تنظـيم نماينـد    نغمه

تري اسـت. در جمالتـي از فصـل چهـارمِ كتـاب       انتخاب درست» ها نغمه«جاي  به» الحان«
موريس ژار اين موسيقي را براساس «. 1شود:  اشكاالتي وجود دارد كه به سه مورد اشاره مي

). بهتـر  165همـان:  ( »ساخته بود عربستان الرنسنيز در فيلم  فواصلي ساخته است كه قبالً
است كه بدين صورت ويرايش شود: موريس ژار موسيقي اين فيلم را با استفاده از فواصلي 

ها اسـتفاده كـرده بـود.     از آن عربستان الرنسساخته است كه قبالً در ساخت موسيقي فيلم 
هـايي از همـايون    هـواي گوشـه   و ويژه فواصل حال اين تم به دنياي موسيقي ايراني، و به«  .2

هـايي از همـايون    هوايِ فواصلِ گوشـه  و ). منظور نويسنده حال165 همان:( »تر است نزديك
 ...» در فراينــد خــود اهللا رســول محمــددرواقــع، بازنمــايي در فــيلم موســيقي «. 3اســت. 

  است.» (ص) اهللا ولرس محمدموسيقيِ فيلمِ «جا منظور نويسنده  ). در اين167  همان:(
شود بايد اذعان داشت كـه نثـر روان و    اي محسوب مي رشته كه اين اثر بين به اين باتوجه

شده در فصل يكـم   رود. براي نمونه به مفاهيم بررسي شمار مي رسا يكي از نقاط قوت آن به
مفـاهيم  جـا   كنيم كه به بازنمايي ساختمان موسـيقي و درام اختصـاص دارد. در آن   اشاره مي

چون: ملودي، دال، ريتم، تناليته و مداليته، دينـاميزم، آرتيكوالسـيون،    اي هم تخصصي پيچيده
همـه نثـر    خوبي توضيح داده شده اسـت. بـااين   و طرح تماتيك به ،مندي (فونكسيون) نقش

هاي دوم (كـه لحنـي    دست نيست و ضرورت ويرايش ادبي فصل كتاب در همة فصول يك
(كه دچار تكرارهاي متعدد لفظي و معنايي است) درجهـت   ) و چهارمراني دارد شبيه سخن

  شود. مي  هاي اول و سوم احساس شدن به ساختار ادبي موجز و گوياي فصل نزديك
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  نقد محتوايي .5

  انسجام و نظم منطقي 1.5
هـاي اول و دوم   كه فصل طوري ههاي كتاب برقرار است ب درمجموع ارتباط منطقي بين فصل

هاي نظري و عملي موسيقي فيلم اختصاص داشته، فصل سوم، سينماي مصـر   بنيانبه تبيين 
اي موفق از صنعت سينماي كشورهاي اسـالمي موردبررسـي قـرار گرفتـه و      عنوان نمونه به

دو موسيقي فيلم مذهبي پرداخته است.  ةفصل آخر نيز به موضوع بازنمايي با تكيه بر مقايس
ها به يك اندازه نيست! كه دربارة هركدام جداگانه نكاتي  اما ميزان انسجام مطالب همة فصل

  شود: بيان مي
فصل يكم در تبيينِ منسجم مفاهيم بنيادي موسيقي فيلم موفق است و منطق بسط كالم، 

هاي قابل توجهي است كه به نظم دروني مباحـث   پيوستگي و بيان موجز مطالب، از ويژگي
هايي استفاده شده كه گاه چنـدان   اين فصل از عكسفصل انجاميده است. در تبيين مباحث 

 سـبب  ) بـه 39همـان:  ( 8 ةاند. براي مثـال شـكل شـمار    به روند طرح موضوع كمكي نكرده
اي توصـيف   وضوح نامناسب نتوانسته هدف نويسنده را درجهت ايجاد عمق در بازي رايانه

ثر و ضـروري  ؤچندان مشده باوجود ارتباط با موضوع بحث،  كند. برخي از تصاوير استفاده
كم چنـد نمـا از فـيلم     دست ةچراكه حس موردنظر نويسنده تنها با مشاهد ،رسند نظر نمي به

ـ    تنهايي بيان دريافت است و يك تصوير به موردنظر قابل  5نمونـه: شـكل    رايگـر نيسـت. ب
 دهـد، در نگـاه   نشان مي ايشيشه آژانساي از فيلم  كوك را در صحنه ة) كه مقول37همان: (

سـت كـه   ا . دليل ديگر ناكارآمدي اين تصوير ايـن نيستنخاعي قابل تشخيص  ةاول، حمل
هاي قبل و بعـد صـحنة    چراكه به صحنه ،كوك ازمنظري ديگر تاحدودي نسبي است ةمقول

كه در موسيقي نيز كوك با مقايسة نسـبت بسـامدي يـك     گونه مذكور نيز ارتباط دارد. همان
 »مداليتـه  و تناليتـه «جاكـه مطالـب بخـش     شـود. ازآن  مـي صوت با اصوات ديگـر سـنجيده   

كـه خـود   » كوك«) تماماً بر محور كوك بسط يافته است، بنابراين اصطالح 37 - 35  همان:(
  رسد. نظر مي فصلي مشترك بين موسيقي و نمايش است، عنوان بهتري براي اين بخش به

كه البته حاوي  ،ازِ فيلمس هاي عملي به آهنگ در طرح مباحث فصل دوم عمدتاً به توصيه
كه محدودة اين نكـات آموزشـي    است؛ گو اين  بسنده شده ،نكات آموزشي سودمندي است

اي  كه اين فصـل بـا هـيچ شـيوه     جا تر از مسئلة فرم و سازگزيني است. اما ازآن بسي گسترده
پـنج صـفحه    و بندي نشده و فاقد عناوين اصلي و فرعي است، درنتيجه حدود بيسـت  مفصل

مند مباحـث   طور محسوسي بر روند طرحِ هدف صورت پيوسته نگاشته شده كه به طلب بهم
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توانـد ضـمن    بنديِ متناسـب مـي   ثيرِ نامطلوب گذاشته است. يقيناً انتخاب عناوين و بخشأت
هاي كتاب برقرار و انسجام اثر  ثرتري با ساير فصلؤتحكيم نظم منطقي فصل مذكور پيوند م

كداً ضرورت ؤده و مكرتر  اين ضعف را پررنگ» گيري نتيجه«دان بخش تر سازد. فق را افزون
گيري مسير بحث را بارزتر ساخته است. يكي ديگر از ايرادهاي اين  تدوين عناوين براي پي

جـا مسـئلة سـازگزيني     شده است. در اين فصل عدم توازن در پرداختن به موضوعات تعيين
  پراكنده به آن پرداخته شده است. ةنكتكامالً در حاشيه قرار دارد و درحد چند 

فصل سوم كتاب مطالعة موردي صنعت سينماي موفق يك كشور اسالمي اسـت كـه از   
هـاي تحليـلِ    طور منسجم موردبررسي قـرار گرفتـه اسـت. در زيراليـه     هزاوياي گوناگون ب

ائل تاريخيِ سينمايِ مصر به خط سيرِ تحوالت جامعة مصر و نگاه خاص سينماگران به مس
هاي عربي اسـت. ايـن    سينماگران مصري بر سنت ةتكي دهندة اجتماعي توجه شده كه نشان

موضوع از مصاديق نظم دروني مطالب فصل بوده و تصوير حاصله از چنين نگاه چندوجهي 
  گر است. به سينماي مصر موجز و بيان

رسد  مي نظر مند آن شده، اما به فصل چهارم موفق به طرح مطلوب موضوع و بسط هدف
بـر   تري احتياج دارد كه مفهوم بازنمايي مبتني موضوع بديع اين فصل به مباني نظري مطمئن

د. جـاي مباحـث نظـريِ    كنـ تـري تبيـين    شناسي موسيقي فيلم را در سطح عميق نظام نشانه
بخشيدن به كل اثر، در تدوين اين فصـل   شده در فصول اول و دوم كتاب براي انسجام طرح
ديگر  ثير محسوسي گذاشته است. ازسويأمند پژوهش ت اين امر بر كليت نظاماست و   خالي
شده در فصل چهارم كه بر محور بازنمـايي موسـيقي بسـط     به مجموع مباحث مطرح باتوجه

بررسـي تطبيقـي   «تـر از   انتخـابي مناسـب  » هاي مذهبي بازنمايي موسيقي فيلم«يافته، عنوان 
بندي فصل نيز  بخش براي فصل چهارم است.» حيهاي مذهبي اسالمي و مسي موسيقي فيلم

اشكاالتي دارد و قابل بازنگري است؛ براي مثال متناسب با مباحـث و درجهـت پيوسـتگي    
 ةمقايسـ « و) 168همان: ( (ع) مسيح مصائب فيلمعناوين فرعي فصل، جاي خالي دو عنوان 

است كه  ضروري چنين هم. شود مي احساس بندي مفصل در) 170همان: ( »يانتخاب يلمدو ف
د. ايـن اطالعـات   كنـ هـا ارائـه    نويسنده قبل از هرچيز اطالعات دقيقي دربارة موسيقي فيلم

تا مسائلي نظير مقايسة فنـي   (ع) مسيح مصائبساز فيلم  ي چون نام آهنگدتواند از موار مي
  گيرد. بر  دو موسيقي فيلم را در

موسـيقي فـيلم اختصـاص دارد چنـدان     استفاده از عكس در اثري كه به مبـاني نظـري   
گونه پيوستگي با متن ندارند! براي مثال  اين، برخي تصاوير هيچ بر نيست، افزون  متقاعدكننده
را  (ع) اي از جنگ بدر است و حضور نامحسوس موال علـي  كه صحنه 165 ةتصوير صفح
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وي حضـرت  با استفاده از نمـاد ذوالفقـار نشـان داده، درادامـة مبحثـي كـه بـه غيـاب معنـ         
جا، درصـورت ضـرورت، منطقـاً بايـد از      اشاره كرده قرار گرفته است. در اين (ص)  رسول
نظيـر صـحنة حركـت شـترِ آن      ،(ص) هاي مربوط به عدم حضورِ جسـمانيِ پيـامبر   صحنه

  گرديد. حضرت پس از ورود به مدينه، تصويري انتخاب مي
  
  منابع 2.5

  خالي است: در زمينة موسيقي فيلمجاي چند اثر مهم منتشرشده  در فهرست منابع
از ايـن مجموعـه    اسـت. » ويژة موسـيقي فـيلم  « ماهورنامة موسيقي  فصل 55 ةشمار .1

كه ضمن تعريف موسـيقي فـيلم و بررسـي     كوك مرويناثر » موسيقي فيلم«خصوصاً مقالة 
ا است، متناظر ب  هاي صامت و ناطق را مطرح كرده هاي آن، موضوع موسيقي براي فيلم گونه

تواند در غناي آن  (فصل يكم) بوده و مي» كاربردهاي مستقيم و غيرمستقيم موسيقي«مبحث 
  ).18 –11: 1391(كوك  ثر باشدؤم

هاي مرجع در ايـن زمينـه بـوده و     يكي از كتاب برت جرجنوشتة  هنر موسيقي فيلم .2
(فصـل دوم)   مباحث مرتبط با سازگزيني هاي عنوان منبعي كاربردي براي تحليل خصوصاً به
هاي سازگزيني اشاراتي شده و مباحث نظـري   شيوه چراكه در چندين فصل به ،اهميت دارد

 ).1383 راه گرديده است (برت ها هم هايي از موسيقي فيلم با نمونه
اثر گوردون گراهـام بـا مبـاني نظـري      هنرها فلسفةاز كتاب » موسيقي و معنا«مبحث  .3

 مرتبط است مسيحي و اسالمي مذهبي هاي فيلم يقيموس تطبيقي بررسي فصل چهارم كتاب
  ).177 - 129: 1393 (گراهام

نوشـتة جرالـد لوينسـون     هنرها شناسي زيبايياز كتاب » گري در موسيقي بيان«بخش  .4
هاي مـذهبي اسـالمي و    بررسي تطبيقي موسيقي فيلم« متناظر با مباحث نظري فصل چهارم

  ).29 - 23: 1392 (لوينسون است» مسيحي
 رابـرت  نوشـتة احسـاس، بيـان    هنـر، طرح و بررسي نظريات كوك و لنگر در كتاب . 5

 رم اسـت (ويلكينسـون  چهـا  فصل در »موسيقي بازنمايي« نظري مباحث مكمل ويلكينسون
  ).53 و، 47 ،43 ،42: 1385

اما دو مورد  ،دهي علمي توسط نويسندگان كتاب رعايت شده است كه اصول منبع با اين
، 33شده در صـفحات   هاي استفاده كه منبع برخي عكس ترديدآميز قابل طرح است: يكي آن

ذكــر نشــده اســت و ديگــر در انتهــاي فصــل ســوم  105و ، 97، 96، 95، 94، 93، 49، 41
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از كدام منبـع برداشـته   » پيوست: چهل فيلم برجستة تاريخ سينماي مصر«مشخص نشده كه 
  ).147 - 145 صفحة( شده است

شـود و آن عـدم تفكيـك مراجـع از      در تدوين فهرست منابع يك اشكال مهم ديده مـي 
اي عرضه شده كه مراجـع فصـل را    نامه كه در پايان هر فصل كتاب طوري نامه است. به كتاب

ديگـر اسـت، در    نامه منطبق بر يـك  جز فصل چهارم كه مراجع و كتاب گيرد. به نيز در بر مي
نامه در فصلِ مربوطه مورد ارجـاع   از آثار موجود در فهرست كتاب ساير فصول فقط برخي

كـه   آن نامه هشت اثر معرفي گرديده، حـال  طور مثال در فصل دوم، در كتاب اند. به واقع شده
چنين  عنوان منبع مورداستناد قرار گرفته است. هم (شش بار) به درطي فصل فقط يكي از آثار

فصل اول اشاره كرد كه فقط دو اثر از نوزده اثر درطي فصل مورداستناد  ةنام توان به كتاب مي
  اند. واقع شده

است و آن يك مـورد    جز يك مورد، با رعايت امانت صورت پذيرفته استناد به منابع، به
شود، جايي كه نويسنده مرتبط با كـاركرد موسـيقي فـيلم     ابهام در فصل دوم كتاب ديده مي

شناسـانه،   كردن و حتي خلق مفاهيمي روان جهت برجسته«. 1است:   مواردي را مطرح كرده
ها و حـاالتي كـه در فـيلم تصـوير      ها يا موقعيت نشدة يكي از شخصيت چون افكار بيان هم

رساني  كمك«. 3)، 65همان: ( »عنوان زمينه روي فيلم سوار شود به« .2)، 64همان: ( »اند نشده
و هدايت زيربنا و ساختار كلي اهداف  ،كنترل، اداره«. 4)، 66همان: ( »به حس تداوم در فيلم

 يـات نظر نـوعي بـه  مطالـب  اين(همان).  »حسي و دراماتيك صحنه، بخش و حتي كل فيلم
را  شـده  فرامـوش  هنـر  فـيلم،  موسـيقي در كتاب  يلمبه ف يقيكمك موس ةدربار پرندرگاست
تواند فضايي قانع كنند  مي موسيقي«. 1كند كه ذيل پنج عنوان مطرح شده است:  يادآوري مي

توانـد بـراي    موسـيقي مـي  «. 2)، 245: 1381 (پرندرگاسـت » براي مكان و زمان خلـق كنـد  
دادن يـك   هاي رواني، بازگوكردن افكـار پرسـناژ يـا نشـان     دادن يا خلق حالت نشان برجسته

ه در عنـوان پركننـد   تواند بـه  موسيقي مي«. 3)، 248 :(همان »كار رود نشدني به وضعيت ديده
 »معناي مداومت در فيلم كمـك كنـد   تواند به موسيقي مي«. 4)، 250: (همان »زمينه باشد پس

اي كه حالت تئاتري دارد ايجاد كند  تواند زيربنايي براي صحنه موسيقي مي«. 5)، 254 :(همان
رسد چهـار مـورد    نظر مي ). به254 :(همان »يافتن آن را كنار بگذارد و با يك احساس خاتمه

 پرندرگاسـت  هاي ديدگاه» 5تا  2«شده در فصل دوم حتي ازنظر ترتيب طرح با موارد   مطرح
حـدود   اثر پرندرگاست شده فراموش هنر فيلم موسيقي كتاب كه اين به باتوجه. است نزديك

شده و از منابع مهم موسـيقي فـيلم    دوازده سال قبل از اثر حاضر به فارسي ترجمه و منتشر
كـه   قابل ذكـر آن  رسد. نظر نمي آيد، عدم ارجاع به آن چندان منطقي به مي حساب در ايران به
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در طرح مباحـث فصـل دوم    هتنها اثري است كه نويسند پرندرگاستنسخة انگليسي كتاب 
گونـه ارجـاعي    گفته هيچ كتاب شش بار به آن استناد كرده است. البته در طرح مباحث پيش

  صورت نگرفته است.
  
  تحليل و بررسي 3.5

يــا  ،اي مــوارد قابــل بررســي، گســترش هــاي نويســندگان اثــر در پــاره هــا و تحليــل ديــدگاه
  :است  بازنگري

هـر  «بودن موسيقي فيلم آغاز شده و نويسنده معتقد است:  فصل دوم با مبحث علمي .1
شـدة   علمي در دنياي مدرن امروزي، جداي از مباحث نظري آن، درواقـع مجموعـة مـدون   

در ايـن گـزاره   » هـر «). قيد 60 فحة(ص »استهاي منطقي گذشتگان  گيري تجربيات و نتيجه
شناسـي و   هاي شناخت  جاي خود در حوزه دورانديشانه نيست! و البته اصل اين مدعا نيز به

گيرد كـه:   چيني نتيجه مي همه، نويسنده از اين مقدمه شناسي قابل بررسي است. بااين معرفت
هاي  ازطرفي به همين مقدار موجود از تجربيات و مجموعهما امروز مجبور خواهيم بود تا «

چـه   ديگر به پـژوهش و تـدوين و تحليـل هـر     ها بسنده كرده و ازطرف مدون و مكتوب آن
كه خود نويسنده در نگـارش   (همان). نكتة جالب اين »تر آثار موفق گذشتگان بپردازيم بيش
 ترين منابع كه اتفاقاً در بين فصول كتاب بيش »فيلم موسيقي در سازگزيني و فرم« فصلاين 

نة ي(هم ترجمه شده و هم به زبان اصلي) را دارد فقط به يك منبع ارجـاع داده و تمـام پيشـ   
 پژوهش را ناديده انگاشته است.

شويم كـه بـا    در نمونة ديگري از فصل دوم به ادعايي فاقد استنادات كافي مواجه مي .2
 باط مستقيمي هم ندارد:مباحث فرم و سازگزيني ارت

راه فيلم  اي است كه هم توان گفت كه يك موسيقي فيلم خوب موسيقي پس درنهايت مي
شود، بلكه فقط با حضور خـود درك   ت يك خط مجزا و احتماالً جذاب شنيده نميصور به

كند و تماشاگر پس از پايان فـيلم، احسـاس    مفاهيم مطروحه در تصوير را سهل و كامل مي
  ).61همان: ( كند، بلكه درمجموع فيلم خوبي ديده است ك موسيقي خوب نميشنيدن ي

هاي ماندگار، اگر احتيـاط كـرده و    برخالف تصور نويسنده، موسيقي بسياري از فيلم
تـر از   ثيرگذارند كـه گـاهي برجسـته   أچنان غالب و ت كارهاي تاريخ سينما، آن نگوييم شاه
شاگر ماندگارتر شده و خـارج از فـيلم حيـات    تما ةرسند و در حافظ نظر مي خط درام به

ها و قطعـات سـازي    هاي فيلم رسد كه ترانه نظر مي كنند. از اين منظر، به مستقلي پيدا مي
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يگر درعين د ياريو بس ،ويليامز جان هورنر، جيمز موريكونه، انيو چون سازاني هم آهنگ
سويي با ساختار فيلم با تعريفي كه در فصل دوم از موسـيقي فـيلم خـوب شـده در      هم

 د.هستنتضاد 
سـاز خـوب، چـه در زمينـة شـيوة       يـك آهنـگ  «نويسندة فصـل دوم معتقـد اسـت:     .3
سازي خويش و چه در زمينة نوع آن و حتي در زمينة فرم موسيقي خود، در تقابل بـا   آهنگ
). 72همـان:  ( »صفت داشته باشـد  بايد حالتي بوقلمونروي دراماتيك و حسي تصوير،  پيش

هاي موسـيقي فـيلم،    يي متن در راستاي بيان بنيانآنظر از اعتبار حكم صادرشده و كار صرف
تحليل مصداقي اين مدعا صورت نگرفتـه اسـت و حتـي مشـخص نيسـت كـه منظـور از        

 .استسازي چه  صفتي در شيوة آهنگ بوقلمون
تـر   و نيز استفاده از نـوعي هـارموني را، كـه در آن بـيش    «در فصل دوم آمده است:  .4

تـري   و خشونت كم ،اند و حالت ناماليمت، تهاجم كار گرفته شده صدايي به آكوردهاي سه
). مرتبط با اين 75 همان:» (توان مدنظر قرار داد از آكوردهاي چهارصدايي به باال دارند، مي

بـودن آكوردهـا در    ماليم و نـاماليم (مطبـوع و نـامطبوع)    .1آورشد: مطلب بايد نكاتي ياد
هاي گوناگون موسيقي معناي ثابتي نداشته و خصوصاً در موسيقي معاصر اين مفاهيم  دوره

 و حتـي سـاختمان آكوردهـا نيـز بسـيار تغييـر پيـدا كـرده اسـت          انـد  بسيار دگرگون شده
ا با خشونت و تهاجم مترادف نيست و ناماليمت آكورده .2). 119 - 85: 1375 كتي  (پرسي

سازي محسوب  بايد توجه داشت كه آكوردهاي ماليم و ناماليم جزو امكانات صوتي آهنگ
شان درجهت اهداف بياني اثر موسيقي مورداستفاده  هاي صدادهندگي گرديده و بنا به قابليت

ي متنوعي است كـه در  هاي صوت اي از رنگ نهاده گيرند. هارموني، از اين منظر، برهم قرار مي
كنند. در  مند جريان پيدا مي و در بستري قاعده  قالب آكوردهاي ماليم و ناماليم متجلي شده

ثير كاربرد آكوردهاي ناماليم بـر جـذابيت گـردش هـارموني و پويـايي      أويژه ت اين زمينه، به
هارموني به مفهوم سنتي آن درهرحال  .3دروني جمالت موسيقي بسيار حائز اهميت است. 

تفـاوتي بـا آكـورد    » چهارصدايي به بـاال «شود و از اين حيث آكورد  چهاربخشي نوشته مي
 چهارصدايي ندارد!

به نظرات يانگ بسنده شده » بازنمايي موسيقي«در فصل چهارم براي طرح موضوع  .5
ظـر از نگـاه شخصـي    ن است، كه خود قائل به بازنمايي معنـايي موسـيقي نيسـت. صـرف    

سـو بـا    توانست هم كنند مي ييد ميأنويسنده، طرح نظراتي كه بازنمايي معنايي موسيقي را ت
ويژه با تكيه بـر   گري و امكان بازنمايي موسيقي فيلم به اهداف فصل باشد و بر قابليت بيان

ست كه توجه ا قابل» كوك«هاي  هاي تصويري فيلم صحه گذارد. در اين زمينه ديدگاه قرينه
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داند  موسيقي را زبان احساسات و مشابه گفتار، حاوي عناصري واژگاني با داللتي ثابت مي
 ).43 - 42: 1385 (ويلكينسون
هـا   هايي است كه از آن ها و فواصل و عبارت زبان موسيقي برآمده از نت كوك ةدر نظري
ايـن معـاني يـا     هركدام از اين اجزا داللت عاطفي ذاتي خاصي دارنـد، امـا   شود. ساخته مي

هاي موسيقي مانند حجم، صـدا، زمـان، ارتفـاع،     ها ممكن است ازطريق ديگر ويژگي داللت
  ).47: (همان هاي بسيار زياد تغيير شكل يابند و بافت با ظرافت ،طنين

ـ  كرد كه موسـيقي را بـه   اشاره لنگر سوزانتوان به نظرية  چنين مي همدر اين زمينه   ةمثاب
دارد و بـين نمادهـاي    كوككه رويكردي كامالً متفاوت با  اين با لنگر .داند مي احساس نماد

شود، اما بـه بازنمـايي    هنري) تمايز قائل مي (آثار گفتاري (زبان الفاظ) و نمادهاي بازنمودي
معنايي موسيقي اعتقاد داشته و مدعي است كه موسيقي نمادي بازنمودي براي بيان منطقـي  

 .)59 همان:( شدن حيات احساسات است براي قابل درك ديگر، عبارتي احساسات، يا به
 (ص)  اهللا رسـول  محمـد نويسندة فصل چهارم معتقـد اسـت كـه در موسـيقي فـيلم       .6
گـذار و معنـوي موسـيقي افـزوده      ثيرأساز با ايجاد فواصلي مانند دوم افزوده به ابعاد ت آهنگ
بـه   كـوك چراكـه حتـي اگـر هماننـد      ،). اين نكته جاي تأمل بسيار دارد169 فحة(ص است

رف   43 - 42: 1385 بازنمايي معنايي موسيقي هم معتقـد باشـيم (ويلكينسـون    بـازهم صـ ،(
نمايـد،   هاي همايون نزديك مي ها را به گوشه كه برخي ملودي ،استفاده از فاصلة دوم افزوده

صرف سـاختمان   گذاري معنوي مذكور نيست! و اساساً به چيزهايي بيش از ثيرأكنندة ت اثبات
چـون بسـتر صـوتي، بافـت،      ثيرگذار احتياج اسـت: عناصـري هـم   أگري ت فواصل براي بيان

 و نظاير آن. ،آميزي، سرعت، ريتم، حركت رنگ
ها به ارجاع موسيقي به عاطفه،  كيد دارد كه در تحليلأكه نويسندة فصل چهارم ت با اين .7

نظـر   اشته است، اما در نگاهي كلـي، بـه  و مسائلي ازقبيل ايدئولوژي توجه د ،خيال، فرهنگ
بيني ديني با نگاه يـك   تر مقايسة دو جهان هاي انتخابي بيش رسد كه مقايسة موسيقي فيلم مي

ويژه كمال انساني پيامبر گرامي اسـالم   و به ،مسلمان است! چراكه استنباط عطوفت، مهرباني
 غيرموسيقايي داشته باشد!ريشه در عناصر احساسي  تواند يماز ساختار ملوديك موسيقي 

 فصل چهارم نويسنده مدعي شده است:» گيري نتيجه«در  .8
ها نيست، صـرفاً   كدام از اين فيلم مقايسه با هيچ ، كه اساساً قابلسليمان ملكفيلمي مانند 
يني است كه حتـي در برخـي مـوارد    ئهاي ويژة سينمايي و موسيقي بسيار تز متكي بر جلوه

 آن از فـيلم  بنـدي  آذيـن  و ها سكوت پركردن براي منطقي دليل بدون ساز آهنگ و كارگردان
  ).173 فحة(ص »اند برده بهره
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شـده، نـه    با عزل نظر از صحت و سقم اين گزاره، بايد درنظر داشت كه ادعـاي مطـرح  
گيري  مستند به تحليل موسيقي فيلم مذكور در فصل چهارم است و نه اساساً جايي در نتيجه

و بهتر است  استگفته  دو فيلم مذهبي پيش ةموضوع بحث اساساً مقايس فصل دارد، چراكه
، در مقدمة همين فصل به آن پرداخته و ملك سليماندرصورت نياز به بررسي موسيقي فيلم 

عنوان نمونة موردي مطرح گردد. بنـابراين   هاي ايراني به درجهت توجيه عدم استفاده از فيلم
» گيـري  نتيجـه «هرگونـه اسـتناد بـه آن در بخـش      مانملك سـلي بدون تحليل موسيقي فيلم 

 پذيرفتني نيست!

كننده و با كمي احتياط نتيجه  در فصل چهارم، نويسنده در جايي بدون توضيحي قانع .9
هاي معنوي و ملكوتي  گيرد كه تالش سازندگان فيلم مصائب مسيح درجهت خلع جلوه مي

پـذيرفتني اسـت كـه قبـل از آن      ). ايـن گـزاره درصـورتي   169همـان:  ( مسيح بوده اسـت 
هاي رسمي كليساي مسيحي موردنقـد و بررسـي قـرار گرفتـه باشـد و برمبنـاي آن        ديدگاه

 حكمي صادر شود. مسيح مصائبدرخصوص كاركرد فيلم 
هـاي مـذهبي اسـالمي و     كه تحليل موسيقي فيلم درمجموع فصل چهارم بيش از آن .10
بينـي اسـالمي و    موسـيقي فـيلم نـوعي تقابـل جهـان     شمار رود، ازمنظر بازنمايي  به مسيحي

عنـوان   هـاي شخصـي نويسـنده بـه     رسـد ديـدگاه   نظر مي مسيحي را مطرح كرده است و به
ثير نهـاده  أمسلماني كه شيفتة پيامبر گرامي اسالم است بر نحوة نگرش به مقولة موردبحث ت

طب درنظـر گرفتـه، امـا    كه نويسنده در بازنمايي موسيقي فيلم سهمي براي مخا است. با اين
جـاي فـيلم بـر امـر      ها در جاي تالش موسيقي و نحوة تركيب ملودي«كه  ،بيان اين موضوع

)، فارغ از باور ديني 170همان: ( »گذارد قدسي و معنويت يگانة محمدي و دين او صحه مي
ضـوع  توان از منظري كـامالً متفـاوت بـه مو    شود. مي ها استنباط نمي ما، از موسيقي اين فيلم

ي دانسـت كـه دركنـار    يـ ها را در درستي تمامي عناصر و اجزا نگريست و موفقيت اين فيلم
اند؛ عناصري كه در فصول پيشين  وجود آورده هديگر چيده شده و چنين آثار مطرحي را ب يك

تـوان موفقيـت    ويژه فصل اول و دوم) موردبحث واقع شـدند. از ايـن منظـر، مـي     كتاب (به
را در اين موضـوع دانسـت كـه موسـيقي بخشـي از       (ص) اهللا سولر محمدموسيقي فيلم 

طـور   مسائل دراماتيك ناشي از حضور ناملموس پيامبر اسالم را بر دوش گرفته اسـت و بـه  
 دهنـدة  (اليت موتيف) كه در فصل دوم به آن اشاره شده، نشـان  مثال استفاده از لحن معرف

موسـيقي   ،تصـويري اسـت. درواقـع    ساز در پركردن خألهاي جويي هوشمندانة آهنگ چاره
هايي است كه نقش اول فيلم يعني پيـامبر   ناگزير از ايفاي نقش اول فيلم خصوصاً در صحنه
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سـاز   گرامي اسالم حضور فيزيكي ندارند. و حتماً بايد توجه داشت كه موريس ژار، آهنـگ 
گراني كه گاه در ، بازياست، مسيحي اهللا  رسول محمدفيلم، همانند بسياري از بازيگران فيلم 

  اند! هايي ديگر درخشيده هاي بسيار متفاوت در فيلم نقش
درمجموع بايد درنظر داشت كه اين كتاب اولين اثر منتشرشده با ايـن عنـوان در ايـران    

توان  طور خاص مي قبولي موفق به طرح مطلوب موضوع شده است. به بوده و در سطح قابل
هاي درونـي آن بـا    ظري موسيقي فيلم و توصيف اليههاي ن چون تشريح بنيان به مواردي هم

تبـع آن موسـيقي فـيلم، طـرح      ثيرگذار بر صنعت سينما و بهأادبياتي علمي، بررسي عناصر ت
بندي مفاهيم موسيقي و درام در  ويژه بايد دسته بازنمايي در موسيقي فيلم اشاره كرد. به ةمسئل

ساز و كـارگردان   زمينة ذهني آهنگ يم پسروند خلق اثر هنري را خالقانه دانست كه به ترس
توان به مسئلة روزآمدي اطالعات فصول يكـم و چهـارم اشـاره     چنين مي پرداخته است. هم

كرد. در فصل يكم توجه به قابليت بيـان مشـترك موسـيقي و فـيلم بـا اسـتفاده از مفـاهيم        
ضوعي نو در كند و مو هماني ساختاري را مطرح مي مشتركي صورت پذيرفته كه مسئلة يك

چنـين موضـوع بازنمـايي     رود. هـم  شمار مي هاي نظري و عملي موسيقي فيلم به طرح بنيان
هـاي مـذهبي بسـط يافتـه اسـت،       فـيلم  ةموسيقي كه در فصل چهارم طرح شده و با مقايس

  مند است. اسالمي ما ارزش ةعنوان يكي از مباحث ضروري سينماي ديني در جامع به
 

 گيري نتيجه .6
 با رويكـرد سـينماي كشـورهاي اسـالمي     هاي نظري و عملي موسيقي فيلم بنيانكتابِ   ـ

بـار در ايـران شـده     ترين مباحث مرتبط با موضوع براي نخسـتين  موفق به طرح مهم
 هاي دوم و چهارم اشكاالتي دارد. ويژه در فصل كه در بسط مباحث به است، گو اين

عناصر و ابزار هنري در «آورانة وردهاي فصل اول كتاب بررسي و تشريح نو ااز دست  ـ
 ،يـتم ر .3، يوستگيو پ ،تعادل ي،برجستگ .2 ،و دال يملود .1نظير: » موسيقي و درام

 كـه  اسـت  مندي نقش .8 ،يكوالسيونآرت .7 ،رنگ .6 ،يناميسمد .5 ،يتهو مدال يتهتنال .4
  صورت گرفته است.» هماني ساختاري يك«بر  مبتني و مشترك بيان قابليت بر متكي

وجهي نويسندة فصل سوم در طـرح تاريخچـة صـنعت سـينماي       نگاه جامع و چند  ـ
هـاي مصـري را    ثر موسـيقي در موفقيـت فـيلم   ؤكه طي آن كاركرد و نقش مـ  ،مصر

زمينـة   بررسي كرده است، تصوير روشن و منسجمي از كاركرد موسيقي فيلم در پس
 دست داده است. هاجتماعي اين كشور اسالمي ب
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هاي مذهبي اسالمي و مسيحي در فصل چهارم  ازنمايي موسيقي فيلمطرح موضوع ب  ـ
راه شـده اسـت.    هايي نو و قابل گسترش در حوزة سينماي مذهبي هم با ارائة ديدگاه

شـده در سـاير    چه در تدوين اين فصل از مباحث نظـري و عملـي مطـرح    البته چنان
مـوردي مطلـوبي    چون نمونة توانست هم شد اين مبحث مي فصول كتاب استفاده مي

  كار گرفته شود.  براي مباحث نظري و عملي مذكور به
ها مرتبط است كه بـه   تر به چيدمان ضعيف برخي عكس آرايي بيش اشكاالت صفحه  ـ

جـز ايـن، كيفيـت پـايين چـاپ       اند. به ه فضاهاي خالي غيرضروري در كتاب انجاميد
ويژه  گيري مباحث، به روند شكلشان در  ثيرگذاريأها با متن و ت ها از ارتباط آن عكس

 در فصل اول كاسته است.
ـ    ـ ثير أفقدان فهرست عناوين در فصل دوم بر انسجام معنايي و نظم منطقي مطالـب ت

سـت كـه موضـوع    ا مـدهاي ايـن مسـئله آن   آ نامطلوب گذاشته اسـت. يكـي از پـي   
گرفته، جاي » فرم و سازگزيني در موسيقي فيلم« كه در عنوان فصل با اين» سازگزيني«

 آن پرداخته شده است.  ولي فقط درحد چند نكتة پراكنده به
هـاي   مجموعة مطالب فصل دوم غالباً حول محور وظايف موسيقي فـيلم و ويژگـي    ـ

سـازان   هـايي بـراي آهنـگ    توصيه«موسيقي فيلم خوب گسترش يافته است و شامل 
گزيني در فـرم و سـاز  «است. بنـابراين محتـواي فصـل بـا عنـوان آن      » موسيقي فيلم
  تناسب ندارد.» موسيقي فيلم

ويژه در فصل يكم به زيـور ايجـاز    نثر روان و رساي اثر كه درخور توجه است و به  ـ
دسـت   سان و يـك  هاي كتاب يك جهت تعدد نويسندگان در فصل نيز آراسته شده، به

  نمانده و نيازمند ويرايشي فني و ادبي است.
هـاي مـذهبي اسـالمي و     سـيقي فـيلم  بررسي تطبيقـي مو «در فصل چهارم موضوع   ـ

هاي فني و ساختاري و منحصراً بر محور بازنمايي موسـيقي   فارغ از ويژگي» مسيحي
هـاي   بازنمـايي موسـيقي در فـيلم   «فيلم طرح و گسترش يافته است. بنابراين عنـوان  

  تر با محتواي اين فصل سازگار است. بيش» مذهبي اسالمي و مسيحي
هـاي دوم و   ويژه در طرح و بسـط مباحـث فصـل    ري كه بهدر فهرست منابع جاي آثا  ـ

 هنر موسيقي فيلمتوانستند مفيد واقع شوند، خالي است. از اين آثار خصوصاً  چهارم مي
) 1383 (گراهـام  هنرهـا  ةفلسف و ،)1392 (لوينسون شناسي هنرها زيبايي )،1383 برت(

  تري دارند. اهميت بيش
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 ها نوشت پي
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نامـة اثـر تصـريح     انـد. بـه ايـن موضـوع در مقدمـة كتـاب اشـاره شـده و در شـناس          انجام داده
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