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  يساز آهنگ در يملود نشيآفر يمبانبررسي و نقد كتاب 

  *فر احسان ذبيحي

  چكيده
. ده استكر منتشر 1395سال  درنشر مركز  را يساز آهنگدر  يملود نشيآفر يمبانكتاب 

جوانب بـه موضـوع ملـودي     يتا در هشت فصل مجزا از تمام است مؤلف كتاب كوشيده
پيرايه  و طرح جلد كتاب نيز مزين و بي فهم است متن اثر داراي نثري روان و قابلبپردازد. 

مؤلـف در    ةشناسـان  يقيموسـ توان به رويكرد  هاي اين كتاب مي ترين ويژگي از مهم است.
 ،ها و تصاوير مرتبط با متن پرداختن به موضوع، استفاده از منابع متعدد و متنوع، تعدد نمونه

در  شـده  به مباحث طرح باتوجهمبحث اشاره كرد. بندي و چكيده در پايان هر  جمع ةارائو 
، عنـوان مناسـبي بـراي كتـاب انتخـاب      شـده  ارائـه و رونـد آموزشـي و تحليلـيِ     ها فصل
مطالـب   ةكه عمد را و ششم كتاب ،هاي اول، سوم فصل ،يكل طور به چنين هماست.   نشده
ب توان از امتيـازات ايـن كتـا    اند نمي ي طرح شدهتر بيشها با انسجام  ر كتابگيدها در  آن
كند  دوم و هشتم ارائه مي هاي نگاهي كه نويسنده در فصل ةزاويحساب آورد. درمقابل،  به

هـا   زبانِ ديگر به آن هاي فارسي ملودي است كه در كتاب بارةو سودمندي در  مباحث ويژه
  .نشده استپرداخته 
  .يشناس يقيموس فرم، ،يمبان نقد، نش،يآفر ،يقيموس ،يساز آهنگ ،يملود ا:ه كليدواژه

 

 . مقدمه1
در موسيقي ملودي به فرم و هارموني  ةبه جايگاه وابست ي، باتوجهساز آهنگهاي  در كالس

غرب، عناوين ملودي، بسط و گسترش آن، تم و وارياسيون همواره درخالل مبحـث فـرم   
ي نيز عمـدتاً بخشـي را بـه    ساز آهنگهاي فرم و اصول  شوند. نويسندگان كتاب مطرح مي
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 يمبـان  كتـاب  ةدهنـد. نويسـند   هاي مرتبط با آن اختصاص مـي  سرفصلموضوع ملودي و 
كند كه كتاب مستقل با موضـوع   گفتارش تأكيد مي در پيش يساز آهنگدر  يملود ينشآفر

ملـودي در فرهنـگ    ةياب اسـت و بـا اشـاره بـه اهميـت ويـژ       ي كمساز آهنگملودي در 
و عربي) همين موضـوع را ضـرورت تـأليف ايـن      ،موسيقايي ايراني (و البته هندي، تركي

جانبه در موضوع ملودي در  در نوع خود كتابي مستقل و همه«كند و آن را  كتاب عنوان مي
  داند. مي» يساز آهنگ

و مـروري بـر عنـاوين و اهـم      ،پس از معرفـي كتـاب، معرفـي نويسـنده     ،در اين مقاله
 ،ري اثر و سپس تحليـل محتـوايي آن  شده در كتاب، ابتدا به تحليل ساختا موضوعات مطرح

  پردازيم. مي است، دهكربه هدف و ضرورتي كه نويسنده مطرح  باتوجه
  

  . معرفي كتاب2
در قطع وزيري و با جلـد شـوميز، درقالـب    را  يساز آهنگدر  يملود ينشآفر يمبانكتاب 

بـا  ده اسـت. ايـن كتـاب    كـر نشر مركز منتشر  1395 صفحه و به تاريخ اسفندماه سال 344
  .تشده اس بازار كتاب ةروان ،هزار تومان 34 بهاي به ،نسخه 1200 شمارگان

  
  معرفي مؤلف 1.2

اتنوموزيكولوژي  ةرشت ةكرد تحصيل دانشيار دانشگاه هنر، ،فر آزادهمحمدرضا كتاب،  ةنويسند
سـينما   ةدر دانشكد اين را از  . ايشان مدارج تحصيلي پيشاستاز دانشگاه شفيلد انگلستان 

و   گذراندهكارشناسي ارشد  هنر درپژوهش  ةرشت كارشناسي و ةدوربراي  تئاتر دانشگاه هنر
 ةجامعـ  درو  اسـت هـاي فارسـي و انگليسـي     زبـان به متعددي  ها و مقاالت صاحب كتاب

 اند شده  شناخته ،اين رشته ةكرد هاي تحصيل ولوگموزيكاتنوعنوان يكي از  به ايران، موسيقي
ايشـان   كتـاب اولين حاضر  كتاب ايشان نيز پيداست فاتيتألر گيدكه از عناوين چنان  و هم
  .استايشان تا زمان نگارش اين مقاله  ةمنتشرشدآخرين كتاب و ي ساز آهنگ ةنيدرزم

  
  كتاب ةگان هشت هاي مروري بر فصل 2.2

تحريـر   ةرشـت  به هشت فصل مختلف درنويسنده  ةگفتار و مقدم از پيش  پس كتابمباحث 
 است. شده  ارائهفهرست منابع (كه همگي التين هستند) و نمايه نيز  درآمده و در پايان،
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از تعريـف و خاسـتگاه ملـودي،      ، پـس »ساختمان ملودي«با عنوان  ،فصل اول كتاب در
 فواصـل اول بـه   بخـش  اسـت. ده شـ هاي ساختاري ملودي، در هشت بخش تشـريح   بنيان

 دادهاختصـاص   يصـوت  ةگستر و تُناليته ارچوبهچبه  دومبخش و  يمورداستفاده در ملود
فواصل مورداستفاده در  يدر طراح يياجرا هاي دستورالعملاست. بخش سوم پيرامون  شده 

است و بخش پنجم از  ملودي حركت نمايباب ارائه شده است. چهارمين بخش در يملود
 متعددي را شامل شده هاي شاخهنيز زير »يقاييموس ةجمل و يبند عبارت«عنوان  بااين فصل 

نام دارد و بخش هفـتم از ايـن    »ملودي غيرموتيفيِ يا موتيفي ساختمان« است. بخش ششم 
ارائـه شـده اسـت.     »ريـتم  براسـاس  ملـودي  آفـرينش  و ريتميك تقسيمات« فصل با عنوان

مورد اختصاص دارد و به نكاتي در ساختاري ازديدگاه ملودي انواعبخشِ فصل اول به  پايان
اي بسيار كوتاه به ملوديِ موسـيقي در   كند و نيز اشاره هاي ويژه و رمانتيك اشاره مي ملودي

  قرن بيستم دارد.
ارتفـاع   ادراكاست. بخش يكم مربـوط بـه   » ملودي ازديدگاه شنونده« عنوان فصل دوم

آن مغـز بـه    ةكـر  هاي متفاوت دو نـيم  كه در آن به ارتفاع نُت و كرُما و واكنش است يصوت
و در پـسِ آن،   شـده  پرداخته و سپس نكاتي درباب تلقي شنونده از فواصل ملوديك ارائـه  

اسـت. در    ادراك و دريافت ملودي براساس بناشدن بر درجات مختلف گـام عرضـه شـده   
ماي كلـي حركـت     »ذهـن  در ملودي كلي شكل ثبت«با عنوان  ،بخش دوم از اين فصل شـ

عنـوان   بـا اسـت. بخـش بعـدي     شدهدار تشريح  شملودي و تغيير جهت پس از فواصل پر
در پايـان توضـيحاتي   و هاي آن اشـاره شـده    و به شاخصهده شمطرح  »ملوديك يابي پيش«

 براسـاس  ملودي ساخت«است.  شدهشنونده ارائه  ةر حافظديابي و انتظار  درقبال تأثير پيش
عنوان بخش چهارم است كه تركيب عناصر ملوديك بر بنيان گفتار تاحـدودي در آن   »گفتار

تـوان در بخـش پـنجم كـه بـا عنـوان        بـر موتيـف را مـي    تبيين شده است. توضيحاتي مبني
 يصوت هاي گروه« عنوان باد. بخش ششم كرمشاهده  است شده  ارائه »ملوديك هاي مايه بن«

 »شـنونده  يـك ملود ةحافظـ «فـتم از ايـن فصـل بـه     است. بخش ه » يقاييموس يماتو تقس
ر د اسـت  پذيرفتـه  انجام دان يقيموسيرغكه شرح نتايج آزمايشي كه بر افراد دارد اختصاص 

 بـراي  ملودي كاركرد«عنوان است. آخرين بخش از اين فصل با  شده  دادهنمودار نشان  يك
  است. شده  ارائه »شنونده

 تكـرار «است. در بخش يكم كـه   گرفته  نام» بسط و گسترش«سومين فصل از اين كتاب 
ترين ابزارهـا در خـدمت    يكي از مهم منزلة  بهناميده شده از تكرار  »ملوديك ساختمان در نُت

تكرار  است شده  ارائه »يتكرار ملود«عنوان  بابسط و گسترش ياد شده است. بخش دوم كه 
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 يكتكن« عنوان بادهد. بخش سوم  ي قرار ميموردبررسملودي را از دو منظر عيني و غيرعيني 
 »آكـورد شكسـته   ةوسـيل   بـه  ملـودي  آفـرينش «ارائه شده و بخش چهارم به  »سؤال و جواب

، »شـده  كوتـاه  يا محذوف عبارات«عنوان  با  يگريد هاي بخش ، درادامه. است  يافته  اختصاص
عنوان بخـش   »سكانس يا يندآ يپ«ارائه شده است. موضوع  »كام و زبانه«و  ،»عبارات ةتوسع«

يافتـه و    اختصـاص  )افـق  محـور  بـه  نسـبت  قرينـه ( »معكـوس «و بخش نهم به  استهشتم 
ده است. بخش دهم و يازدهم از اين فصل مربوط به شهاي مربوط به ايجاد آن نيز بيان  شيوه

 )يو عمـود  يتوأمان افق ةين(قر »معكوس قهقرايي«و  به محور عمود) نسبت ينه(قر »قهقرايي«
 ،است. بخش سيزدهم و چهاردهم  پرداخته »انتقال ملودي«است. بخش بعدي نيز به موضوع 

پـردازد.   مـي  »فواصل در فشردگي و كشيدگي« و »يتميكر يِو فشردگ كشيدگي«به  ،ترتيب به
بـا تغييـر در   را دگرگوني ملودي  است گرفته  نام »گشت جاي«بخش پانزدهم از اين فصل كه 

طاليـي و   دارد و در دو بخش بعـدي بـه تناسـبات    آن بيان مي ةهاي متشكل آرايش نوبتي نُت
 ،ملـودي  بر تقسيم پردازد و در آخرين بخش از اين فصل توضيحاتي مبني فيبوناچي مي اعداد

  است.شده   ارائه ،هاي مؤثر در خلق موسيقي چندصدايي يكي از تكنيك منزلة به
 الگـوي  از بـرداري  بهـره پردازد. بخش اول به  مي» ملودي و كالم«فصل چهارم كتاب به 

شده است و به تقدم   يبو ترك نشيني همشاراتي به يافته و در بخش دوم ا  اصصتخا متشابه
كند.  يك موسيقي اشاره مياستخراج الگوي ريتميك شعر و نوشتن الگوي اتانين به خط ريتم

 سـاختار عنوان بخش سوم اسـت و بخـش چهـارم     »گفتار يانبر بن يكعناصر ملود تركيب«
عنوان  »آوازي هاي ملودي هاي ويژگي«نكاتي تشريح كرده است.  ةرا با ارائ آواز هاي ملودي

 اصلي خط نوشتن براي هايي نمايي راه«عنوان  بابخش پنجم از اين فصل است. بخش بعدي 
نكاتي را در ده بند ارائه كرده است. در آخرين بخش نيـز   »آوازي قطعات در آواز و ملودي

  است.  آوازي در موسيقي غربي بيان شده ةچهار شيو
 يـب در ترك يملودبه اول اين فصل  بخش است.» ملودي در تركيب«عنوان فصل پنجم 

 ةكنند راه هم يهارمون يبرا طراحيدوم از اين فصل به  بخش و است يافته  اختصاص سازها
  پردازد. مي يملود

آن به دو نگاه كليِ خُردنگـر و   ةكه در مقدم شده  ارائه» ملودي و فُرم«نامِ فصل ششم با 
نگر به نگارش درآمده  و اين فصل با نگاهي كُل شده  اشارهوتحليل موسيقي  يهتجزنگر بر  كُل

 هـاي  فـرم شـده و سـپس     متداوم قرار داده يها مقابل فرمهاي قسمتي در فرم آغاز،راست. د
آمـده اسـت. حجـم     پيوسـته  و متـداوم  هـاي  فرمآخر و در ،بزرگ قسمتي هاي فرم، يقسمت
  است.  بوده ها ر فصلگيدمراتب بيش از  شده در اين فصل به هاي ارائه نت نمونه
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نـام دارد كـه    »محيط از استفاده« هفتم است. بخش اول فصل عنوان» منابع الهام ملودي«
ان جوان شرح داده شده است. در بخش ساز آهنگاز محيط براي مندي  در آن چگونگيِ بهره

بـراي خلـق    سـاز  آهنـگ تا  است شده اشارههايي  به توصيه ،»يقاييموس ةبهر«با عنوان  ،دوم
عنـوان   بـا يكي از عوامل الهام، رجوع كند. بخـش سـوم نيـز     منزلة ملودي به درون خود، به

  ده است.شمطرح  »ساز يرو ملودي يافتن«
 ييها فصل، گفته ينا ةمقدم در. دارد تعلق »انساز آهنگكار  ةيوش«به  فصلِ كتابواپسين 

شـده   ارائـه   يالهـام  يِسـاز  آهنگو  ياتيعمل يِساز آهنگ يرامونپ ساز آهنگ يناز چند يدهگز
عنوان بخش يكم از اين فصل  »اريكسون گزارش در اجرا باالي سطوح علمي يبررس«است. 

 ةمطالعـ به  بخشاست. در دومين   هاي اريكسون رسيده بندي ديدگاه است كه درانتها به جمع
ازجملـه شـومان،    انيسـاز  آهنـگ كـار   ةشيو  ان پرداخته شده و بهساز آهنگكار  ةيوش يِمورد
 انسـاز  آهنـگ  يـن هركـدام از ا و از آثـار   شده  پرداختهو موتزارت  ،شوبرت، بتهوون يدن،ها

از  گيـري  بهـره «ده است. نام بخش سوم از ايـن فصـل   شبه متن منضم  يسنو دست يا نمونه
ـ  ي،ساز آهنگين اولكه  است »تبِن ةپروژ گزارش و معاصر انساز آهنگروش  رفـت در   يشپ
ي عناويني هستند كه شرحِ ساز آهنگو زمان مناسب براي  ،يساز آهنگي، مراحل ساز آهنگ

عنـوان  اند. بخش چهـارم از ايـن فصـل نيـز بـا       تحرير درآمده ةرشت گزارشي به شكلِ به ها آن
اشـتباهات معمـول   «فصل است. عنوان بخش پاياني از اين  شده ارائه »كار مناسب انتخاب راه«

  ده است.شكه در پسِ آن فهرستي از اين اشتباهات بيان  است »كار تازه انساز آهنگ
  

  . تحليل ساختاري3
پيرايـه   و ارتباط آن بـا محتـوا شـكيل و بـي     ،بندي ازنظر طرح روي جلد، رنگكتاب حاضر 

تواند در ترغيب مخاطب براي خوانش اثر مؤثر باشـد.   كه مي است دهش زيور طبع آراسته به
نحـو   آرايـيِ كتـاب بـه    آن براي نگارشِ مطالـب و صـفحه   ةو انداز ،نگاري، نوع قلم حروف

يكي از عوامل مؤثر در  منزلة صحافيِ آن به ،چنين همت. اس  مناسب و مطلوبي انجام پذيرفته
دهـي اسـتاندارد آن و كيفيـت     ارجاع ةدوام كتاب درحد مطلوبي صورت گرفته است و شيو

 روند. شمار مي يازات اين كتاب بهاز امت ،شده، همگي هاي ارائه مطلوبِ اَشكال و نمونه

بـا   شـده  طـرح و عمـدتاً مفـاهيم    استفهم  متن اثر داراي نثري روان و قابل ،يطوركل به
در  وجـود دارنـد كـه    اگرچه عبارات يـا جمالتـي  . اند شده  ارائهجمالت و عبارات مناسبي 

تا مقصود نويسنده از مبحث روشن شود كه خواني شوند زبعضي موارد الزم است چندبار با
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ر ادبيـات  كـه د  هايي از كتاب اسـت  در مواردي دليل آن استفاده از برخي واژگان در بخش
فـرضِ   توانـد خواننـده را (حتـي بـا پـيش      و مـي  ي كاربرد چندان متداولي ندارندساز آهنگ

  ي) دچار ابهام كنند.ساز آهنگبرخورداري از دانشِ متوسط 
بنـدي و چكيـده در پايـان هـر      جمع ةمنظم و ارائ بنديِ فصل مطالب درقالبِ ةارائ ةشيو
بخشيِ مطالب  م به انسجامطور مسلّ به است كهت اين كتاب از نقاط قو يكي يا مبحث بخش

  رساند. ياري مي شده طرحراي درك بهتر مباحث خواننده ب ذهنِدر 
 شـده در مباحـث   كارگرفتـه  و نمودارهاي بـه  ،ها نُت ها، نمونه ها، جدولتصويرها،  شكل
مختلف يتوجه قابل كتاب در بسياري از موارد كمك كـرده  شـده    گاشـته ن مطالبِ به درك
هـاي   زدايـي از برخـي اصـطالحات و تكنيـك     در ابهـام  است و در مواردي توانسته است
 قلنَختلف ها و تصاوير از منابع م نمونه اتفاقِ به اكثر قريب ،واقع شود. البته فيدم شده مطرح

يـا مثـالي از خـود ارائـه نكـرده       نمونه ،چند مورد محدود جز ،شخصاً ،سندهيو نواند  شده 
 ،ي هستندرانياريغهاي  فرهنگ در كتاب عمدتاً شده طرحخاستگاه مباحث  جاكه ازآناست. 

ـ  بسـا  چـه ولـي   ،ها از منابع خارجي چنـدان بعيـد نباشـد    شايد نقل مثال هـاي   نمونـه  ةارائ
ش بـراي  ا توانست نويسـنده را در هـدف احتمـالي    ان ايراني) ميساز آهنگ(آثار  شده يبوم

كه در برخـي مـوارد هـم     ديگر آن ةياري رساند. نكتسازيِ دانش موردطرح در كتاب  بومي
اسـت    نويسنده مثالي ارائه نكـرده  يا مثال بودهنُت   نمونه ةارائكه براي درك مطالب نياز به 

ـ  ؛خواهد كـرد مباحث ايجاد  خواننده در درككه اين نقيصه ابهاماتي را براي  ، نمونـه  رايب
) بـراي توضـيح   39 :1395فر  آزاده( »يقاييموس ةجمل و يبند عبارت«فصل اول، بخش  در

از ايـن   هركـدام تعريـف و توضـيح كامـل از     ةو پريود (بدون ارائ ،موتيف، عبارت، جمله
اسـت    شده  ارائه» دهد شكلي كه چگونگي تناسب بين اين اجزا را نشان مي«اصطالحات) 
اثـر مسـلماً    ةهاي متنوع درك مفهوم اين اصطالحات براي خواننـد  نُت هنمون ةاما بدون ارائ

 يجـاد ا«ذيـل عنـوان    ،بخش ديگري از همين فصل در ،چنين همبسيار دشوار خواهد بود. 
 ارائـه  زيـ ن اي مثال و نمونه به توضيحاتي كلي اكتفا شده و هيچ صرفاً ،)50 همان:» (يرهزنج

ي ويـژه  ها يملود«ذيل عنوان  ،)76 همان:در بخش هشتم از همان فصل ( ،نيز نشده است.
نُت از هـر دو گونـه     نمونه ةكه درقالب دو گونه ملودي توضيح شده است ارائ» رمانتيكو 
 ليـ ذ ،زيـ نكتاب  فصل چهارمشده كمك شاياني كند. در  توانست به درك مطلب عنوان مي

ـ   ،)178 همـان: » (يبو ترك ينينش هم« قسمت هـاي   نمونـه  اگـر  ،توضـيحات  ةپـس از ارائ
و شـيوه  اي عينـي از   خواننده اين امكان را داشت تا نمونه شد ميارائه  اي شده يساز آهنگ

  شده مشاهده كند. رويكرد مطرح
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عملكـرد  «) آمـده و در آن  181 همـان: است كـه در همـين فصـل (     ديگر جدولي ةنكت
(درقالب شش مورد) مقايسه شده است. » عملكرد آوازي«درقالب چهار مورد) و (» گفتاري
 اسـت  شده  دادهنمايش » هاي ملوديك موسيقي تغزلي ويژگي«جدول ديگري حاويِ  ،سپس

اما اين اعداد از يك تـا ده   ،اند در آن با اعدادي به جدول قبل مرتبط شده ذكرشدهكه موارد 
 .ند ا در جدول قبل موارد بين يك تا چهار و يك تا شش عددگذاري شده كه يدرحال ،هستند

  باشد.مانده اعداد اين دو جدول در ويرايش نهايي مغفول  نداشتن خوانيِ هم ،ِرسد مي نظر به
توانـد   در كتاب كـه مـي   شده ارائهعناوين  ةدر يك نگاه كلي، اين حجم و طيف گسترد

ناشي از رويكردهاي متنوعي باشد كه در منابع مختلف و مرتبط با موضوع ملودي مطـرح  
ها تقدم و تـأخرِ عنـاوين    چالشبوده است. يكي از   ترين كارهاي نويسنده ده از پرچالشش

 ةسـاختار را بـه مفهـوم چگـونگي پيونـد موضـوعات برپايـ        اگـر  .هاست آن ةيا روند ارائ
 اسـت دهيِ منطقي بدانيم كه يكـي از عوامـل اثرگـذار دربـاب يـادگيري       الگوهاي سازمان

رسـد. اگرچـه در    نظـر مـي   در كتابِ حاضر اين منطق كمي متزلـزل بـه   ،)48 :1384(آرمند 
چيـدمان   ،كننـد  مطالب از ترتيب واحـدي پيـروي نمـي    ةي روند ارائساز آهنگهاي  بكتا

گمي ردردچـار سـ   تواند خواننـده را  مي ،علت پراكندگي بهدر اين كتاب،  شده عناوين ارائه
بـه   ليتفصـ  بههاي پسين كتاب  اصطالحاتي را كه در بخش سندهينو يموارددر  ،مثالً  ؛كند 

گـاه  ( مشـخص  توضيح يا تعريف ةارائآن بدون  از   هاي پيش در بخش است ها پرداخته آن
در فصل اول، بخش پنجم، ابتـدا بـه چگـونگي     ،برد. براي نمونه مي  كار متناوب) به طور به

 شده  اشارههاي صوتي در ساختار موسيقي  گيري گروه پيوستن يا نپيوستن صداها در شكل
هاي صوتي درقالب  گيريِ گروه ن شكلو سپس در همين بخش قواني ،)38 :1395فر  آزاده(

دوباره در بخش ششـم از فصـل دوم نيـز بـه      اما ).41 همان:است (ده شچند نكته عنوان 
 »موسـيقايي  ماتيو تقسهاي صوتي  گروه«عنوان  باتر،  همين موضوع با توضيحاتي مفصل

در » موتيـف « ةدر بخش پنجم و ششـم از فصـل اول، از واژ   ،چنين هماست!  شده  پرداخته
 شـده   دادهبرداري از موتيف شرح  ده و حتي چگونگي بهرهشتوضيحات متن استفاده  ةارائ

نـام  هاي ملوديك  مايه بنكه تعريف موتيف در بخش پنجم از فصل دوم كه  يحالدر است،
  !)107(همان:  شده است ارائه دارد

اوج  ةنقط شدن واقع«با  زمان مرتبط ـ   يك نمودار كنش ةساختاريِ ديگر نيز ارائ ةنكت
اين نمودار و متن توضـيحيِ آن كـه    .است» ملوديك در حدود چهارپنجم پاياني ملودي

) 170 همـان: در فصـل سـوم نيـز (    ،) آمده، بدون هيچ تفـاوتي 35 همان:در فصل اول (
  تكرار شده است!
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  . تحليل محتوايي4
گيرد  آن موردارزيابي قرار مي ةشد ارائهدر نسبت با محتواي  كتابابتدا عنوان  ،در اين بخش

  گيرد. لحاظ محتوايي موردبررسي قرار مي كتاب به هاي اهم مطالب فصل ،و سپس
  
  عنوان و هدف كتاب 1.4
آموزشـي داشـته    ةهايي كـاربرد دارد كـه جنبـ    در عناوين كتاب» مباني« ةواژ ،عمومي طور به

نكرده اي  بودن كتاب اشاره آموزشيمستقيم به طور  به  در كتاب حاضر نويسنده اگرچه باشند.
روي شماسـت [...] در نـوع خـود كتـابي      كتابي كه پيش« :گفتار با اين اشاره در پيش ،است

) و 1: 1395فر  (آزاده» رود شمار مي ي بهساز آهنگجانبه در موضوع ملودي در  مستقل و همه
آورده و » جوان ساز گآهنكار يك «دانش الزم براي  ةكتاب دربار ةي كه در مقدمحاتيبا توض

ي بـر محتـواي   نـوع  بـه  كرده ادي» ي مطالعاتيازهاين همنيازها و  پيش«در انتهاي مقدمه نيز از 
» هدف آموزشي«مشخص به  طور بهنويسنده  ،همه نيباا. گذاشته استآموزشي كتاب صحه 

! دكن اي نمي كتاب توسط خواننده كسب خواهد شد اشاره ةكتاب و مهارتي كه پس از مطالع
  دسـت در مقدمـه   هـايي ازايـن   كننـدگانِ كتـاب   هاي متداولِ مطالعه پاسخ به پرسش ،بنابراين

و بـراي   دقرار ده موردنظرتري در جريان اهداف آموزشيِ  شكل دقيق توانست آنان را به مي
و  دانـش  بـا است يا نياز به معلمـي  » خودآموز«آيا اين كتاب  .مندتر كند كتاب انگيزه ةمطالع

شـكل كـاربردي و بـا     ي بهپرداز يملود تكنيكالِهاي  ن دارد؟ آيا كتاب به جنبهتخصص معي
 را خواننـده دانـش الزم  اين كتاب  ةمطالعاز   آيا پسهاي الزم خواهد پرداخت؟  تمرين ةارائ

  يزان مشخصي از كيفيت خواهد داشت؟م با »ملوديآفرينش «براي 
شـده    آمده و قاعدتاً در متن كتاب نيز بـه آن پرداختـه  اي كه در عنوان  ترين واژه اما مهم

مهم ايـن   ةجا بهتر است آن را در تركيب با ديگر كليدواژ است كه در اين» ملودي« ةكليدواژ
كند كـه   صراحت عنوان مي بهگفتار  راه كنيم. نويسنده در پيش هم ،»يساز آهنگ«يعني  ،كتاب

و عربي بـه ملـودي بسـيار متفـاوت از      ،ركيهاي موسيقايي ايراني، هندي، ت توجه فرهنگ«
، »هـارموني «، »فـرم «ي نيـز خاسـتگاه   درسـت  بـه و البتـه   ،(همـان) » هاي غربي اسـت  فرهنگ

دو توضيح تكميليِ  كم دستكند. اما  را تمدن غربي معرفي مي» اركستراسيون«و  ،»كنترپوان«
ملـودي در فرهنـگ   كه اگرچه اصل موضـوع   مهم در اين زمينه مغفول مانده است؛ اول اين

ملـودي در فرهنـگ    در مقايسه بـا ي تر بيشجوار اهميت  هاي هم موسيقي ايراني و فرهنگ
  شود. درمورد تفاوت ماهيت ملودي در اين مقايسه توضيحي داده نمي ،غرب دارد
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فرهنـگ  «برمبنـاي كـدام   » ملـودي «شود نگرش اين كتاب بـه   كه مشخص نمي دوم اين
. اگرچـه در انتهـاي مقدمـه بـه     بـوده اسـت  » يساز آهنگكتب م«و ازمنظر كدام » موسيقايي

كتـاب موضـوعات هـارموني، كنترپـوان،      ةزمان يا پس از مطالع شود هم خواننده توصيه مي
 يحيتلـو طـور   بـه  بيـ ترت نيا بهي اركستر را مطالعه كند و سازبندو اصول  ،فرم، سازشناسي

بـراي   ازآن پـس بالفاصله  ،كند كتاب را فرهنگ غربي معرفي مي موردنظرفرهنگ موسيقايي 
سـاختار ريـتم در   يعنـي   ،دو كتاب ديگر مؤلف ةمند از مليت ايراني مطالع ان بهرهساز آهنگ

كـه   جاسـت  نيهمـ  .شود توصيه مي زين ،ساختار ملودي در موسيقي ايرانيو  موسيقي ايراني
و مكاتـب   ،هـا  ، سـبك هـا  فرهنـگ  بـا سبت در ن» يساز آهنگ«و » ملودي«رويكرد كتاب به 

اين كتـاب   ةيافتي كه از مطالع تواند خواننده را نيز در ره كند و مي جلوه مي زيآم ابهاممختلف 
 نيـ ا ،يادشـده هـاي   بـا توصـيه   ،نمونـه  رايب ؛هايي كند پرسش شد دچاربه آن نائل خواهد 
كارهـايي بـراي برقـراري نسـبت      اين كتـاب بـا راه   ةشود كه آيا طي مطالع  پرسش ايجاد مي

پاسخ اين  ،ميان فرهنگ ايراني و غربي مواجه خواهيم بود؟ البته» آفرينش ملودي« در ينيمع
بـه   باتوجـه  چراكـه  ؛شـود  كامل كتاب تاحد زيادي رفع مـي  ةپرسشِ مشخص پس از مطالع

ـ  تدر فصـول هشـ   شده طرحاند و مباحث  كه همه غيرِايراني مورداستفادهمنابع و مĤخذ   ةگان
شـود كـه    زمين هسـتند روشـن مـي    بر تجربيات موسيقي مغرب مبتني هعمدطور  بهكتاب كه 
جـوارِ آن   هـم هـاي   در اين كتـاب ازديـدگاه فرهنـگ ايرانـي يـا فرهنـگ      » ملودي«موضوع 

هـاي بعـدي خـواهيم داد     به توضـيحاتي كـه در قسـمت    اما باتوجه ؛است  نبوده موردمطالعه
 هچـ  درمشـخص   طور به» آفرينش ملودي«ماند كه در اين كتاب  يچنان اين ابهام باقي م هم

هـايي از   چه دوره يـا دوره ي و متعلق به ساز آهنگ ةبا كدام مكتب يا شيو نوعي از موسيقي
؟ با اين نگاه و توضـيحاتي  شده استتبيين  آنييِ ايجغراف يها يا حوزه غرب موسيقيِادوار 

 كـه  رسـد  نظـر مـي   بـه  ،كتاب به آن خواهيم پرداخـت كه درادامه مرتبط با عنوان و محتواي 
كند  و انتظاري كه عنوان ايجاد مي است نشده انتخاب عنوان دقيق و مناسبي براي اين كتاب 

  چندان منطبق نيست. شده ارائهبا محتواي 
  
  مستقل يموضوع منزلة بهملودي  2.4

ي سـاز  آهنـگ لودي در كتاب مستقل درمورد م«شود كه  چنين عنوان مي كتاب اين ةدر مقدم
  قرارگرفتـه ي موردبررسـ موضوعات ديگر  ةاغلب در حاشي ملودي ياب است و موضوع كم

پيشين ديگـران در   فاتيتألرود پس از طرح اين جمله  مي انتظار .)1: 1395فر  آزاده» (است
  ساختن آن ةشيو و ملوديتوانست به كتاب  نويسنده مي ،نمونه  رايبشود؛   برده  زمينه نام  اين
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آن را  ،مرتضـي حنانـه   ،فقيـد ايرانـي   ساز آهنگشمسي  1373اثر جوليو باس كه در سال  ـ
رود نويسنده اين واقعيت را  مي انتظار ،چنين هماي داشته باشد.  اشاره ـ  دكر منتشرترجمه و 

بنيـادي در   طـور  به اندازه  چهي تا ساز آهنگ و اصول ،نيز شرح دهد كه مباحث ملودي، فرم
توانست ضرورت  بيان همين مطلب مي ،اند. شايد ديگر وابسته فرهنگ موسيقي غربي به يك

در كتـابِ حاضـر نيـز     را فصل سوم (بسط و گسترش) و فصل ششم (ملودي و فرم) ةارائ
به موضوع كتاب، خود  باتوجه ،تر كند؛ عناوين و فصولي كه نويسنده نيز براي خواننده روشن

 تفصيل بيـان  هاي ديگر به در كتاب ها كه اين فصل درحالي ،است  ها ديده آن ةه ارائرا ناگزير ب
توانست براي خواننده توضيح دهد كه همواره  نويسنده مي علت  همين  كم به دست اند. شده 

يكـي از موضـوعات مهـم در     منزلـة  هـاي بسـط و گسـترش آن بـه     و شيوه يملودموضوع 
ي توجه قابلي تعدد و تنوع در موسيقي غرب اتفاقاً كه» يساز آهنگاصول «و » فرم«هاي  كتاب

هـايي كـه    و ترجمه فاتيتألاي نيز داشته باشد به  سپس اشاره و 1است  شده مطرح هم دارند 
به محـدودبودنِ عنـاوين    توجهبا. اند شده منتشردر ايران  تاكنون يساز آهنگفُرم و  ةدر حوز

ها كه حـاويِ   هايي از اين كتاب قسمت كوتاهي به بخشتوانست در  نويسنده مي  منتشرشده
يـك   ةبا ارائحتي باشد و   اي داشته كتابِ حاضرند اشاره هاي مباحثي مشترك با برخي فصلِ

هـا   بـه آن  نسـبت را هاي نسبيِ كتاب حاضـر   ها يا مزيت هاي آن كاستي احتماالً ارزيابي كلي
  آن ترغيب شود. مندترِ هدف ةي مطالعجويا و جديِ اين كتاب برا ةبرشمارد تا خوانند

مسـعود   ةو. اسپاسبين ترجم اثر اي. ،موسيقي فرم ليقبهايي از كتاب تاكنون ،ي نمونهبرا
در كتـاب   .انـد  رسـيده  چـاپ  به ،پورترابمصطفي كمالِ  اثر ،يساز آهنگمباني يا  ،ابراهيمي

مسـعود   ةيوگني اوسيپوويچ مسنر، ترجمـ  ةنوشت ،يساز آهنگ مبانيديگري نيز كه با عنوان 
و  »موتيـف  هـاي  فـرم «پنجم و ششم كه به مباحث  هاي فصل رازيغ به ،شده ابراهيمي منتشر

» ملـودي «، فصل هفتمِ آن بـه موضـوع    شده  دادهاختصاص  »فراز ايجاد و موتيف گسترش«
و در انتهاي فصل تمرينات متنـوع و گونـاگوني بـا      ،شده  گام پرداخته به گامو البته  ليتفص به

فصـل هشـتم نيـز برخـي      ،چنـين  هـم . است شده  ارائه يملود يخالقه رو تمريناتعنوان 
 ،هاي گونـاگون)  روش (به يملود يزاسيونهارمون ي،ملود كردن وپرداخته  ساخته مباحث مانند

  .)236 - 89: 1393(مسنر  را پوشش داده است يكملود يگوراسيونو ف
 ةراه با يـك لـوح فشـرد    هم ،از جان هوارد ،يساز آهنگ آموزشكتاب ديگري با عنوان 

ده كه در فصل سوم آن به موضوع ملودي شصوتي توسط هوشنگ كامكار ترجمه و منتشر 
 ها نُت يافتن بندي، جمله قالب تعادل،قبيل موضوعاتي ازكه  براين است و عالوه  شدهه پرداخت
هـايي از   نُـت   كند درميان مباحث نمونـه  را تشريح مي آكوردها و ها گام ازطريق ملودي براي
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كـرده اسـت     ارائهو غيره را نيز  ،مريكااپوستان  از هند، چين، سرخ هاي مختلف مثالً فرهنگ
  .)94 - 71: 1382(هوارد 
زاده  نسـرين عبـداهللا   ةترجمـ شوئنبرگ با  ةنوشت ،يساز آهنگ اصولكتاب  در ،چنين هم

 ،است. در اين بخش  شده  پرداختهدر بخش يازدهم از فصل اول به ملودي و تم  اسماعيلي،
 و... ،ملودي مقابل تم سازي، ملوديِ آوازي، ملوديِ تم، و ملوديبر توصيف و تشريح  افزون
دوبـاره بـه ايـن     ةپس از اشار ،چنين هماست.  شده  ارائهموسيقي  ةهايي از آثار برگزيد نمونه

)، در پايان اين بخش 138: 1378(شونبرگ » ابدي انند امواج جريان ميملودي م«موضوع كه 
داريِ ملودي  ي و آشكارا موجخوب بهها  شده كه اين دياگرام  هايي آورده ها و دياگرام نُت  نمونه
  .)150 - 127اند (همان:  نمايش گذاشته را به

و سـاختاريِ   ،تأكيد منابع مختلف بر نقش كالسيك، تـاريخي  اوجودب ،كه ديگر آن ةنكت
در كتابِ حاضر تاحد امكان از پرداختن به  كه رسد نظر مي به ،در ساختار ملودي» هارموني«

 ،موضـوع ملـودي را   اسـت  توان تصور كرد نويسنده تالش داشـته  ! ميشده استآن پرهيز 
ي (يـا  موردبررسـ مجرد  طور به ،كند شاره ميدر مقدمه به آن ا چه آنكتاب و  عنوان  به باتوجه

گريزي از ارتبـاط بـين هـارموني و     تيدرنهاولي واقعيت اين است كه  ،آموزش) قرار دهد
هـاي   يكـي از مباحـث اوليـه در كـالس     بسـا  چـه ملودي در تاريخ موسيقي غربي نيسـت؛  

هـا و   سو پريودهـا موضـوع كـادان    ،هـا  جملـه  مينها،  مبحث ساختار جمله ليذ يساز آهنگ
كند و  جويانه به اين ارتباط اشاره مي اما نويسنده بسيار صرفه؛ هاست آكوردهاي مرتبط با آن

اي بـه   اشـاره  فقـط ) 45 :1395فـر   آزاده» (يا دوجملـه پريودهـاي  «نمونه در بخش  عنوان به
نقـش  عنوان در بخشي با  ،چنين همكند.  براي ساخت جمالت ميهاي كامل و نيمه  كادانس

طـور طبيعـي نويسـنده نـاگزير اسـت       بهعبارات  يريگ ناكامل در شكل يمكامل و مال يمالم
) و 49 همان:هستند ( »ملودي دو خطدر خود داراي «هايي داشته باشد كه  اي به بافت رهاشا

يعنـي   ،بـراي نمـايش نقـاط عطـف     هـا  يملـود  يبند ان در مفصلساز آهنگ« :كند اضافه مي
جاكـه   تـاآن  ،قطعـه  تاًيو نها ،ها قسمت ،پريودها ،ها جمله ،ها آغازين و پاياني عبارت يمرزها

  .)49: همان» (برند كنند بهره مي ايجاد مي يتر ميمال ةاز تركيب اصواتي كه فاصل ،امكان دارد
هايي كوتاه به موضوع چندصدايي درحد توضـيحات   اگرچه نويسنده در قسمت ،دركل

 ،داند موضوع هارموني، چندصـدايي  ي ميخوب بهي ساز آهنگهر كرده، بسيار مختصر بسنده 
ترين مباحث در موسيقي غربي است و پـرداختن   هاي مختلف صوتي يكي از اساسي و اليه

 ةهاي مختلف موسيقي غربي كه موضوع اين كتاب اسـت) بـدون اشـار    به ملودي (در دوره
  نمايد. حد بغرنج مي چهتا يهارمونكافي به چندصدايي و 
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  كتاب و روند آموزشي و كاربردي آنكلي  كرديرو 3.4
ها و چه در نگاه  و بخش ها چه در نگاه كلي ازمنظر عناوينِ فصل ،در كتاب شده ارائهمطالب 
طيـف متنـوعي از مباحـث مختلـف را      ،لحاظ واژگان و اصطالحات تخصصـي  تر به جزئي

ادبيـات   ةكه بخشي از اين عنـاوين و اصـطالحات در حـوز    جاست نيا. نكته رنديگ يبرمدر
ترديدي  ،شناسي متداول هستند. البته موسيقي ةي و برخي ديگر در حوزساز آهنگتخصصي 
هـاي   هاي موسيقايي در حوزه و تحليل واقعيت مطالعه باهمواره » شناسي موسيقي«نيست كه 

 ،گريد عبارت به ؛كرده است فايهنر ا نيدانش ا يانكارناپذيري در ارتقا نقش مختلف موسيقي
هـا از آثـار    يافتـه  بنـديِ  تحليل و طبقـه  ةپايبر هنرهاي مختلف مبانيِگيريِ  شكل كه چنان هم

هاي مختلف تحليلي و آموزشي منشأ رشد و تعالي هنرهاي  ها در قالب آن ةو ارائگذشتگان 
هاسـت كـه بـا     در موسيقي غربي نيز اين موضوع در سطح وسيعي سال ،مختلف بوده است

ريف اتعـ و اصـطالحات  در ايجـاد و تبيـين   شناسـي   موسيقي و شده  ختهيآمحيات موسيقي 
در در هر كتـاب يـا روشـي، رويكـردي كـه       ،وصف مربوط همواره سهيم بوده است. بااين

و درنهايـت   ،تخصصي و كـاربردي  ادبيات كارگيري به نوع، مطالب ةارائ ةشيوي و بند دسته
تواند آن كتاب يا  شود مي مياتخاذ روند تحليلي و آموزشيِ موضوعات برد يا  يِ پيشچگونگ

هاي مشابه كند يا حتي گاه تبديل بـه   تخصصيِ خود تأثيرگذارتر از نمونه ةروش را در حوز
د. اما شوتخصصي  ةحيات آموزشي يا تحليليِ يك حوز ةمنبع اصلي يا جريان اصلي در ادام

ن باشد) جوا ساز آهنگخصوص اگر طبق تصريح نويسنده يك  كتاب (به ةخوانندجا  در اين
  :كم از دو منظر خواهد بود اتي دستابهامدچار  وستهيپو  يستبا چنين انسجامي مواجه ن

ـ سـاز  آهنـگ شناسـانه و   ي موسـيقي رويكردهـا ابهام در  ،سو ازيك مطالـب و   ةانه در ارائ
و را در درك و اسـتفهام مطالـب آموزشـي و    اتوانـد   ها مـي  كارگيري ادبيات تخصصي آن به

در برخي مباحث اين  ،گريد عبارت بهي كند؛ فيبالتكلار سردرگمي و گاه كاربرديِ مربوط دچ
توأمـان از   ةو گاه استفاد به ملودي انه) نسبتساز آهنگشناسانه (و نه  كتاب رويكرد موسيقي

 اسـت  واژگان و مفاهيم موسيقي قرن بيستمي دركنار مفاهيم موسيقي كالسيك موجب شده
بنـدي   ، عبـارت ماي ملـودي ش ازجملهده در اين كتاب ش كاربرده بهتا بخشي از اصطالحات 

 يها كالس و ... كه در ،اي، تمپوي ريتميك و ملوديك، كام و زبانه اي و چندهسته هسته تك
چنـدان   شـكلي نـه   گيرنـد بـه   قرار نمـي  مورداستفادهكالسيك) چندان  ةشيو (به يساز آهنگ

  ي مطرح شوند.ساز آهنگكاربردي در فرهنگ آموزشيِ 
ايـن  » روند آموزشـي «از ي كه ) انتظارساز آهنگجدي ( ةبراي يك خوانند ،ديگر ازسوي

كه بخشي از مطالـب و مباحـث    اين به باتوجه ،درواقع؛ كتاب دارد تاحد زيادي ناروشن است
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ي سـاز  آهنـگ ادبيـات تخصصـيِ    ةهاي مختلف فارسي و التـين و در حـوز   كتاب با كتاب
 ،اي كاربردي ةها و شيو  اي، با چه نوع تمرين فت تازهيا پوشاني دارد، روشن نيست چه ره هم

  است.  نظر بودهدن موري معيتيفيباكبراي آفرينش ملودي 
تـوان   با نگاهي كلي به عناويني كه در بخش مروري بر عناوين كتـاب ذكـر كـرديم مـي    

تكنيكـال و   عمـدتاً حاوي مباحثي  ،ها ر فصلگيدهاي اول و سوم، بيش از  دريافت كه فصل
كـه مزيـت نسـبي و كـاربرديِ      درحـالي  ،نويسي) هستند ي (ملوديساز آهنگمرتبط با فنون 

 هاي هاي ديگر ندارند. اما درمقابل، مباحثي در فصل به مطالب مشابه در كتاب اي نسبت ويژه
اي  شناسي حاوي نكات ارزنـده  كه ازديدگاه موسيقي شده  مطرحدوم و هشتم در اين كتاب 

توانـد   و مـي  اسـت  ها پرداخته نشده در منابع فارسي به آن تاكنونان است و ساز نگآهبراي 
  ي) بسيار جذاب و آموزنده باشد.ساز آهنگ ةان (در هر شيوساز آهنگبراي 
  
  اشارات پراكنده به برخي اصطالحات موسيقي ايراني 4.4

بـه موسـيقي   مربـوط   عبارات و اصـطالحات بردن برخي كار بهيكي ديگر از ابهامات كتاب 
الزم و  ةزمينـ  كتـاب و بـدون پـيش   ن تدر مـ شـكل پراكنـده    ي بهگاه از هراست كه   ايراني

شكل  ) به4.1؛ موضوعي كه در اوايل بخش تحليل محتوايي (اند دهشتوضيحات كافي طرح 
زمينه و تعريف مشخصـي بـه    پيش بدون 31 ةدر صفح ،مثالً ؛ديگري نيز به آن اشاره كرديم

شـود و در انتهـاي    اشاره مـي » ترمولو«صطالحي در موسيقي ايراني) دركنار (ا» ريز«تكنيك 
  نت پدالمعادل  منزلة ديگري در موسيقي ايراني) به اصطالح» (واخوان«از نت همان صفحه 

 اگرچـه  ،استگفتني . دشوكافي و دقيقي از اين تشابه ارائه  حيتوض كه نيابدون  شود مي ياد
 ،وجود دارددر موسيقي غربي و نت پدال در موسيقي ايراني واخوان نت بين  زيادي شباهت

بسـا نـت پـدال در سـاختار هـارمونيِ       ديگر دانست. چه يكمعادل  قاًيوان اين دو را دقت نمي
شـود و نـت واخـوان در     تعريـف مـي   )chordموسيقي غربي در ارتباط با ساختار آكـورد ( 

راه با ملودي براسـاس سـاختار مقـامي     ي هماصد كزماني ي موسيقي ايراني در ارتباط با هم
)modal Structure( و نقش درجات )function of degrees(طوركـه   همـان  ،شـود  مـي  فيتعر

گام يا معادل  ،فواصل هاي ظاهريِ شباهت علت به ،در موسيقي ايراني راماهور  مقام توان نمي
 يپـاملخ  ةواژ و شـود  يمي تكرار نوع بهسوم نيز در فصل موضوع اين ر دانست. ماژو ةتناليت

بسيار كلـي درمـورد سـازهاي    ضيح تو يك چنين هميك تكنيك اجرايي در ساز سنتور) و (
 ،درواقـع  .)136 :1395فـر   آزاده( شـود  هست نيز ارائـه مـي   ي و سنتور كه فاقد نمونهضرابم
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شكلي كلي  به ها آن ةموسيقي غربي و ارائمربوط به اين اصطالحات دربين مطالب  ستفاده ازا
ارتبـاط   ةكننـد  اين اصطالحات و هـم تبيـين   ةدهند و پراكنده بدون ذكر مثالي كه هم توضيح

آميـز نيـز    بلكه ابهـام  ،كند اي باز نمي تنها گره ر مطالب كتاب باشد نهگيدها و  احتمالي بين آن
  كند. جلوه مي

اهميـت   ةنـ يدرزماسـت)   شـده   اشارهكتاب به آن  ة(كه در مقدم  نويسنده ةاگرچه دغدغ
نظـر   بـه  ،اسـت  درك قابـل پرداختن بـه آن در منـابع مكتـوب    نملودي در موسيقي ايراني و 

 .كنـد  ايجـاد مـي  ابهـام  نيـز   اين كتـاب بيان اين مطالب در طيف مخاطبِ هدف  كه رسد مي
 كسـي  شود مخاطـبِ مـوردنظرِ نويسـنده    مطالب به اين شكل مشخص نمي ةبا ارائ ،واقعرد

كـه   اسـت  يـا كسـي   داردموسيقي ايرانـي   يِساز آهنگ مندي به يا عالقه است كه تخصص
داشـت   توان انتظار كه نمي دارد؟ گو اينموسيقي غربي  يساز آهنگ مندي به يا عالقه تخصص

 منزلـة  بـه ) كـه   نويسـنده در مقدمـه   ةگفتـ  ي (بهساز آهنگزبانِ هنرجوي  فارسي ةهر خوانند
طالحات متداول در ادبيات تخصصي موسيقي ايرانـي  كند با اص مخاطب كتاب را مطالعه مي

  آشنا باشد!
اصـليِ   موردبحثديگري در همين زمينه، خارج از سير و فضاي تحليلي  ةدرادامه، جمل

شكل گسـترده از ايـن    هايي هستند كه به ها يكي از فرم چهارمضراب«شود:  عنوان مي ،كتاب
جا دو  اين درواقع .)32: همان» (جويند مابين اجراي ملودي] بهره مي تكرارشوندهشيوه [نت 

هـاي فرهنـگ موسـيقايي     كه چرا بايد درميان اين تحليل اول اين :سؤال بنيادين مطرح است
در موسيقي ايرانـي  چهارمضراب  ةاي از گون زمينه يا دنباله و بدون هيچ پيش باره كي هبغربي 

  نظران در اين زمينـه  خود يكي از صاحب  كه نويسنده (كه ينميان آورده شود؟ دوم ا سخن به
قطعـاتي ازقبيـل    ايرانـي  موسـيقي  در ريـتم  سـاختار هستند) در كتاب ديگر خود با عنـوان  

امـا   ،كند معرفي مي» گونه«عنوان  بادر موسيقي ايراني  را درآمد نگ و پيشچهارمضراب و رِ
 برانگيـز باشـد   تواند سؤال كند كه مي اده ميبراي چهارمضراب استف» فرم«جا از اصطالح  اين

)Azadefar 2011: 218.(  
  
  مروري بر اهم عناوين و محتواي فصل اول 5.4

كه حاوي مباحـث   نظر   آن از ،را تشريح كند» ساختمان ملودي«فصل اول كتاب كه بنا دارد 
تـرين   يكـي از پرچـالش   ،شـده   پرداختـه هـا   هاي ديگر نيز به آن است كه در كتاب  بنياديني
  هاي كتاب است. فصل
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 )28 - 27: 1395فـر   آزاده(ماي كلي ملوديـك  ملودي و ش در بخش ارتباط بانويسنده 
ولـي عمـدتاً ايـن     ،دهد ارائه مي باالرونده ها با حركات هايي را با عنوان انواع ملودي نمونه
، درواقـع  انـد  شـده   يمعرفـ » ندهرو نييپا«و » هاي باالرونده ملودي« كه ،شده هاي ارائه نمونه

دسـت   شده اين هاي ارائه كه حتي فارغ از مثالهستند  »رونده پايين«و » پاساژهاي باالرونده«
ها  ها و ملودي هاي بين بخش يا رابطبسط و گسترش موتيف توانند در ارتباط با  ها مي مثال
نيـز از   انـد  شـده   نقل جا آن ازها  در منبع اصلي كه اين مثال ،نمونه ارائه شوند. البته منزلة به
» رونـده  پاسـاژهاي پـايين  «و  )ascending passages» (هـاي باالرونـده   پاسـاژ « منزلة  بهها  آن
)descending passages( شده ادي ) استDunstan 1910: 89- 90(.  

  
  )Dunstan 1910: 89( 2 1 ةنمون

ها در شماي ملوديك  عنوان نقش كشش نت با 34 ةدر صفحكه  است  ديگر مطلبي ةنكت
 يا افـزايش  برابر و به يك اندازه كاهش يبيبا ضر يهاي يك ملود تنُ ةهم« .شود مطرح مي
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ي و كمرد مصداق دا درمورد موتيف تر بيشين موضوع ا اگرچه .)34: 1395 فر آزاده» (يابند
) با يك يميزان 32يا  16 در يك ملوديِ (مثالً ييك ملودهاي  نت ةكه هم دور از ذهن است 

در عينـي   يمصـداق مثال يـا   ةشايد ارائ اندازه افزايش يا كاهش يابند،به يك برابر و  ضريبِ
  ابهامي در اين زمينه كمك كند. هرگونهتوانست در رفع  مي موسيقي
 زمـاني آن  ة) كه بـاز 35 همان:( است يملوداوج در  ةطرحِ ديگر معرفيِ نقط قابل مورد

 ةارائ بدون با ترسيم يك نمودار،ملودي  يانيچهارپنجم پاتا  چهارم سهزماني بين  حدوددر
زماني واقـع   ةدر همين باز نقطه در بسياري از آثاراست. اگرچه اين  شده  عنوان ،نت ةنمون

 و مكاتـب  ادوارشود كه در آثار متعددي هم (در  اي نمي به اين موضوع نيز اشاره ،شود يم
 ،چنـين  هـم شـود.   واقع مـي  يادشدهزماني  ةخارج از بازنقطه  نيمختلف موسيقي غرب) ا
شـود نيـز توضـيحي ازسـوي نويسـنده       مـي  جـاد يچگونـه ا اوج  ةدرمورد اين مهم كه نقط

  شود. نمي  داده
تئوري كه  است ييجاموسيقايي از فصل اول  ةي و جملبند عبارتبعدي در بخش  ةنكت

مطـرح  شـود   مـي از آن ياد  »صوتي يها گروه«نام  در اين كتاب بهكه » هاي صوتي مجموعه«
اند و آلن فورت را نيز  دهشهاي صوتي از قرن بيستم به بعد مطرح  موضوع گروهاست.  دهش

توانسـت تعلـق ايـن     نويسـنده مـي   .)Yust 2016( تدانستئوري  نيطرح اروان  بايد از پيش
تري نيز از اين مفهـوم ارائـه كنـد.     وير روشنمعاصر ذكر كند و البته تص ةبه دور را اصطالح

  مطرحذيل اين اصالح  شده ارائههاي  است كه مرتبط با نمونه  دليل طرح اين نكته توضيحاتي
اين اصطالح  ها آن  حيتوضشود و در  مي ارائه )tonal( از موسيقي تنالي يها نمونهاست؛  شده
اش  شود كه البتـه نقـدي بـه ارائـه     توأمان مطرح مي باًيتقرو موتيف  ،راه جمله، عبارت هم به

ــادانســتنِ ايــن اصــطالح  كــافي در مــرتبطنابلكــه توضــيح  ،نيســت مفــاهيمِ كالســيك  ب
در  ،مـثالً  ؛ باشـد  زيـ برانگ ابهـام كـار   تـازه ) ِساز آهنگتواند براي مخاطب ( مي ساختارشناسانه

انوشيروان روحاني  اثر» تولد لوديِم« درهاي موجود  بندي نُتي كه براي چگونگيِ گروه  نمونه
و  ،سـطح اوليـه، ميـاني   «خطوطي كه زير نت براي نمـايش   شده است  ارائه سندهينوتوسط 
تمايز يا تشابه اين مفاهيم با موضـوع موتيـف و عبـارت و     است به وجه  شده  ميترس» كالن

تعـداد  و رت و جملـه  به عبا ،)40 :1395فر  آزادهدرادامه ( ،چنين همكند.  اي نمي جمله اشاره
 رو پـيش جمـالت سـؤال و جـواب     بـار نيـز بـه موضـوع مهـم      براي اولين هاي آن و ميزان

)antecedent( رويپ و )consequdentها  كادنس موضوع مهمولي مرتبط با آن  ،شود ) اشاره مي
)cadence(  يـا در  شده اسـت   گذاشتهكه در ايجاد اين ساختار نقش اساسي دارند مسكوت .

ي بـدون  ا اشـاره و دارد (ي اشـاره  قسـمت  پـنج هـاي   انتهاي همين صفحه كه به ساختن جمله
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 ةكننـد  مشـخص (خطـوط   هـا  براكـت  بااول تا پنجم هاي  كند) قسمت توضيح به كادنس مي
ن   كاررفتـه  بهاصطالحِ  درموردولي  ،اند شده مشخص ها) قسمت كشـدر نمونـه (س /section (

  شود. توضيحي بيان نمي
مصـطفي كمـالِ    اثر يساز آهنگمباني در كتاب همين مفاهيم ساختاري (اجزاي جمله) 

در  تـر  بـيش شكلي واضح و بدون نيـاز بـه توضـيح     ها به تعاريف آن ةپس از ارائ ،پورتراب
  .)1386(كمال پورتراب  اند شده  ها مشخص نمونه

  
  )13: 1386 پورترابكمال ( 2 ةنمون

  
  )14: همان( 3 ةنمون
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  )16: همان( 4 ةنمون

، هـاي صـوتي بـراي نمونـه     گيري گروه پس از توضيحِ قوانين شكل ،كتاب 42 ةصفحدر 
بار خواننـده   آن براي اولين كه در است شده  ارت ارائهزموت سل مينوربخش آغازينِ سمفوني 

هيچ  آن از  و پس شيپ كه يدرحالكند.  مواجه مي »موتيف يا سابفيگور ملوديك «با عنوان را 
توانست در اين  تعريفي كوتاه مي ةارائ ،مطور مسلّ ! بهنشده استاين مفهوم ارائه  ي از توضيح

تـري   هـاي ملوديـك ريتميـك كوچـك     موتيف يا فراز گاهي بـه گـروه  «مورد رفع ابهام كند: 
  .)67: 1388(اسپاسبين » شود تقسيم مي ،نام سوب موتيف بخشي از ميزان)، به ةانداز به(

كـه   شناسـي، بعـدازآن   در موسـيقي و زبـان   يبنـد  عبـارت  ةمقايسـ براي  ،43 ةدر صفح
ي درك چگـونگيِ  بـرا  3،شـود  توضـيح داده مـي   يا و چندهسـته  يا هسـته  تك يبند عبارت

 ،شود كارگيري افاعيل پرداخته مي در بهساختار اشعار كالسيك نوعي به  ها به عملكرد موتيف
 يدقيق ةمقايسافاعيل به اين شكل با هسته (يا موتيف)  ةاصلِ مقايسكه رسد  نمي نظر بهولي 

هـا در   تيـف مو كـه  يدرحـال  ،دهند وزن شعر را نمايش مينوعي  و بهفقط ريتم  باشد؛ افاعيل
ثابـت باشـد و   در موسيقي هرگـاه ريـتم    ،بنابراينهستند. و فواصل  يتمموسيقي تركيبي از ر

 مـثالً امـا افاعيـل (   ،مواجه خواهيم بود افتهيرييتغبا موتيف  كند رييتغ )intonation( اينتونيشن
هـا بـا هـر نـوع      وزن آن واژگـانِ هـم   و كنند يممستفعلن) در شعر فقط ريتم كالم را تعيين 

رسد.  نمي نظر بهدر موسيقي  افتهيرييتغ فيك موتيچندان مترادف با  در شعر تغييرات آوايي
 علـت  بـه نيـز   اند شده  اي ارائه يا چندهسته يا هسته عبارات تكيي كه براي ها نت نمونه ،البته

  كنند. جلوه نمي گر روشنخطوط و عالئمِ الزم چندان  نكردن ترسيم
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ابـزاري   منزلـة  بـه  يگـذار  نقطـه عنوان  با است  يفصل مبحث طرح در اين قابلِ ديگرِ ةنكت
 بـراي و داند  ميمرتبط » اجرا ةشيو«را به   نويسنده نيز آن كه يقيبندي موس درخدمت عبارت

ـ   مي توجه قابل »نوازندگان و خوانندگان« آن  ةداند كه مخاطب اين كتاب نيستند بنـابراين ارائ
  كند. ابتدايي نمي ةدر اين مرحل ساز آهنگ ازيموردنكمكي به دانش 

مربوط ، برداري از موتيف در ساختار ملودي چگونگي بهرهذيلِ  ،كتاب نيز 55 ةدر صفح
  :است  آمده نيفبه تكنيك دوم است
 ؛رديـ گ يبر موسيقي هنري اين تكنيك در موسيقي عاميانه نيز مورداستفاده قرار مـ  عالوه
شنوندگان محلـي   نزدرا كه هريك موتيفي  نوازنده دويا شكل كه معموالً خواننده  بدين

 كنـد  يكرده بيان موسيقايي خود را بر آن استوار م ديگر تركيب با يكشده است   شناخته
  .)55 :1395 فر آزاده(

در كدام موسـيقي   مشخص شودتا  شود ارائه يحيتوضيا   نمونهالزم بود اين مورد  يبرا
  شود.  موتيف اجرا مي ةشكل از ارائ نيا ييايجغراف ةيا حوزفرهنگ  متعلق به چهميانه عا

موتيفي و غيرموتيفي براي نوازنده و شنونده  يها يتفاوت اجرا و ادراك ملود در بخش
  .)59(همان:  شود ارائه مي ساز آهنگي به نكات و اطالعات جالب و مفيد

آفـرينش ملـودي براسـاس     وريتميك  ماتيتقس«عنوان  با ،فصل اولبخش هفتم از در 
همان خصوصيتي از موسـيقي اسـت كـه    متر «شود:  چنين عنوان مي» متر«در توضيحِ ، »ريتم

زمان و دقيق باهم دست بزنند يا سربازان حركات  طور هم ند بهنتوا آن شنوندگان مي ةواسط هب
بـه   نيا از  شيپر سطور د سندهيكه نواما اين توضيح براي پالس ( .»ندپاي منظمي داشته باش

در نويسنده متر است! هرچند  نِپيشي ة) مصداق دارد كه اليbeat(كند) يا ضرب  آن اشاره مي
 روشن، توضيح داده استو متر را  ،ضرب ي تمايز ريتم،خوب به )بعد  ةصفح  سهبعد ( بخش

  است عبارتي كه باالتر به آن اشاره شد تعبير دقيقي نيست. 
  مطـرح  64 ةصـفح  در كيـ تميي راتند ياسرعت كه ذيل عنوان  است يمبحثديگر  ةنكت

كـه بـه   » تنـداي ملوديـك  «و » ي ريتميـك اتنـد « ةشـد  ت مطـرح اعبار به . باتوجهشده است
 اتيادبپردازد و در  (و نه ملودي) مي» قطعه«رهبر و نوازندگان در اجراي  ةچگونگي مواجه

بهتـر   ديشا ،ندارد كاربردي ةنيز جنب ساز آهنگبراي كار نيست و مصطلح ي ساز آهنگ جيرا
ي اهميت دقت در نگارش و اجـرا  تمپوي ملودي مرتبط با انتخاب و ثبتبود در اين بخش 

در  سـاز  آهنگشد و به  در تمپوهاي مختلف اشاره مي ملوديمتفاوت يك  يرگذاريتأثآن يا 
  شد. هايي مي خصوص توصيه استفاده از اصطالحات مناسب دراين
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گيري  ها و شكل ضرب يبند مينوع تقسدر بخش بعدي كه مطالبي با عنوان  ،چنين هم
بنيـادين  اهميـت  مرتبط بـا  بهتر بود ، شايد است (و نه ملودي) آمده »قطعه«ميزان و متر 

  شده توضيحاتي ارائه شود. ساخته يِملود يبرا نما زانيو متر و انتخاب درست م نما ميزان
فني و كاربردي  ينكات ،)68 همان:( يهاي كشيده در ساختمان ملود نتنقش در بخش 

بـه   ايـن فصـل  مباحـث   يتمـام رفت كه  است. اين انتظار مي شده  مطرحهاي خوبي  با مثال
آفـرينش  بخـش بعـدي ذيـل عنـوان      ،چنـين  هم .شد همين شكل جامع و كاربردي ارائه مي

هـاي مفيـد و    حاوي مطالـب و نمونـه   ،اختصارش باوجود ،ملودي براساس الگوي ريتميك
  كاربردي است.

دو گونه  منزلة بهكه  ويژه و رمانتيك يها يعنوان ملودذيل  ،در بخش هشتم از فصل اول
جـاي   ،ده اسـت شـ خصوص ارائه  و توضيحات مبسوطي نيز دراين شده ادي ها آنلودي از م

  شود. نت يا ملودي براي درك بهتر مطلب كامالً احساس مي خاليِ نمونه
 آمـده  سـتم يملـودي موسـيقي قـرن ب   ي كه در انتهاي فصل اول ذيل عنوان بخش كوتاه

 ةبا نگـاهي ديگـر همـين عنـوان و اشـار      اگرچه رسد. مي نظر بهناكافي كوتاه و  اريبس 4است
بـه يـك رويكـرد     نكـردن  چنـان خـأل اشـاره    هم مشخص موسيقي ةمستقيمِ آن به يك دور

هـاي موسـيقايي و    ها يـا سـبك   مشخص تحليلي يا آموزشي كتاب به ملودي مرتبط با دوره
  كند. آشكار مي تر بيشن تاريخي يا فرهنگي را يِ معيساز آهنگ
 

  عناوين و محتواي فصل سوم مروري بر اهم 6.4
مطـالبي ارائـه شـده كـه منـابع متعـددي        ،»بسـط و گسـترش  «با عنـوان   ،در فصل سوم

 اساسـاً به تعدد منابع و استاندارد نسبي كه  اند. باتوجه هاي مختلف به آن پرداخته شكل به
برانگيزنـد   هايي كه چـالش  به بخش فقطدر موضوعات موردبحث اين فصل وجود دارد 

  كنيم. اشاره مي
توضـيحِ عبـارت سـؤال و    بـراي   ييها مثال ،جوابسؤال و ذيل عنوان  ،139 ةدر صفح

  :شود مي آوردهكنيك در شعر فارسي جواب با استفاده از اين ت
مصرع دوم درجايگـاه   مصرع آغازين حكم سؤال را داشته باشد نيم نيم چه چنان[...] 

صـورت   تواند كل مصرع اول را دربربگيرد كه درايـن  ي ميسؤالآيد. بيان  يپاسخ برم
ـ   ا گستردهعبارت جواب  زيـر   ةي به بزرگي كل مصرع دوم خواهد داشـت. بـه نمون

  نگاه كنيد:
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 گفتم كه ماه من شو، گفتا اگر برآيد گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد
  جوابعبارت ، سؤالعبارت   عبارت جواب ، سؤالعبارت 

 تر آيد رويان اين كار كم تا ز خوبگف   گفتم ز مهرورزان رسـم وفـا بيـاموز   
  عبارت جواب    سؤالعبارت 

  )139 :(همان

در » گفتـا « ةشـود و واژ  در سؤال مطرح مي» گفتم« ةصراحت واژ بهكه  اين ،رسد نظر مي به
و تشـبيه   دهـد  تمام ابعاد موضوع سؤال و جواب در موسيقي را پوشـش نمـي   آيد جواب مي

ايـن مقولـه جـزو صـنايع     «گويند؛  مي» مناظره«دقيقي نيست. در شعر فارسي اين نوع شعر را 
صورت پرسش و پاسخ (گفتم، گفت)  است و شاعر در بيت يا ابياتي منظور خود را به  بديعي

هـاي مختلـف شـعر     بسا ابيـات متعـددي در قالـب    اما چه .)1389 (شوشتري» كند مطرح مي
بر نوعي سؤال و جـواب مفهـومي و    رند كه بدون اشاره به اين دو واژه مبتنيفارسي وجود دا

دار (سـؤال) و در   ها براي مصرع اول آهنگ كالم حـالتي دنبالـه   اند و در خوانش آن محتوايي
بـه   رو است. باتوجه رو و پي نوعي پيش مصرع دوم آهنگ كالم حالتي مشابه جواب دارد و به 

  برد: يد بهتر بود نويسنده از چنين ابياتي در اين توضيح بهره ميماهيت انتزاعيِ موسيقي شا
 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را  دست آرد دل مـا را  اگر آن ترك شيرازي به

  حافظ شيرازي
ــا را   تاب اي ماه كه ماه مي نوش به ماه ـــد م ـــد و نيـاب ـــار بتـاب  بسي

  خيام نيشابوري

در ايـن   و روشـن  بسيار خوب يتوضيحاتآمده حاوي  قسمت نيا ةدر اداماي كه  جمله
از «؛ باشـد  فهـم  قابـل  سـاز  آهنگاست و شايد بهتر از هر توضيح يا مثال ديگري براي   زمينه

كامـل در جمـالت   ريغ دنسگيـري از كـا   جواب بهرهو معيارهاي مهم براي جمالت سؤال 
 و كهارموني اي كيتوانند ملود ميها  . كادنسكامل در جمالت جواب استنس كاد وسؤال 

  .)140 :1395فر  آزاده» (تركيب هردو باشند يا
به سـاختاري مشـابه    سندهينو» الگوهاي چهارقسمتي« حيتوضبراي  ،نيزدر قسمت بعدي 
كند كه اين  اشاره مي AABAالگوي براي نمايش  »رباعي«قالب  به بار نياآن در شعر فارسي و 

موسـيقي از   هاي همان نمونهاكتفا به  بسا چه.  ذكرشدهنيز تمثيلي پرابهام است از ساختار فرمال 
 .)141 همان:ي در تفهيم اين موضوع عمل كند (خوب بهتوانست  موتزارت و شوبرت مي
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انتقال  ) وجه تشابه و تمايز مشخصي ميان162 همان:) (transposition( انتقالدر قسمت 
  .برانگيز باشد ابهامتواند براي خواننده  اين مينشده است و  توضيح دادهو سكانس 
اي كـه بـه    به اشـاره  توجهبا ،در فواصل يو فشردگ يدگيكشعنوان ذيل  ،164 ةدر صفح

بحـث مـرتبط بـا     ةپيداست كه زمينـ  ،شود اي مي پرده شوئنبرگ و گام كروماتيك دوازده نيم
يـا مكتـب     نيز انسجام مطالب درمـورد يـك شـيوه     موسيقي آتنال است كه باز در اين نقطه

  دهد. مشخص در مواجهه با ملودي تعادل الزم را از دست مي
ماننـد اعـداد    :شـود  خوبي اشاره مـي هاي  تكنيك و نكات به ،فصل مطالب اين ةادام در

توانند  گشت كه موارد تكنيكال جالبي هستند و مي فيبوناچي و تقسيم ملودي يا تكنيك جاي
  .كاربردي باشند ةجوينده جنب ساز آهنگبراي 
  
  ها ر فصلگيدچند نكته درمورد  7.4

اسـت.    تـوجهي  حاوي مطالب جالب و قابل ،»ملودي ازديدگاه شنونده«با عنوان  ،فصل دوم
تواند براي  آن مي ةشناسان ها و مطالعات جديد موسيقي عناوين اين فصل و يافته يتمام تقريباً
  استفاده باشد. ان نيز قابلساز آهنگ

خـوبي   ةشناسـان  موسـيقي حاوي اطالعـات  نيز » ملودي و كالم«فصل چهارم ذيل عنوان 
هـا  شـود. تن  ملودي و كالم هرچند مختصر ارائه مي موردي درتوجه قابلاست و در آن نكات 

هاي  ويژگيو ساختار كه به  هاي چهارم و پنجم اين فصل است؛ جايي طرح قسمت قابل ةنكت
مـرتبط نيسـت و   » كـالم «طور مشخص به موضـوع   شود و به پرداخته مي هاي آوازي ملودي

درخصوص  است  نكاتي ةكه دربرگيرند آن رسد. حال مي  نظر قاعدتاً تاحدي خارج از موضوع به
  !دنندار كالم اًالزامشوند كه  هاي آوازي زيادي ساخته مي بسا ملودي ملودي و آواز؛ چه
ولـي   ،اطالعـاتي بسـيار كلـي و كوتـاه     ،»ملـودي در تركيـب  «با عنوان  ،در فصل پنجم

كه با رويكردي ويژه بـه سـاختار هارمونيـك يـا چندصـدايي در       شده است  ارائه توجه قابل
از اين در ارتباط با موضوع كتاب بـه   تر بيشوضوعي كه الزم بود بسيار پردازد؛ م ملودي مي

  آن پرداخته شود.
دستي و غنـاي   توانست بر يك مي» ملودي و فرم«فصل ششم با عنوان  نكردن هارائ ،شايد

هـا   و معرفـي انـواع فـرم   فـرم   موضوع به ،يكل طور به ،محتواي كتاب بيفزايد. در اين فصل
ايـن   فصـل بـه  تـر از ايـن    هاي متعدد فرم بسيار كامـل  كتاب كه يدرحال ،شده است  پرداخته

 ايـن  ةمطالعـ  بـا رسـد خواننـده    نظـر مـي   به ديو بعاند  ي پرداختهساز آهنگموضوع مهم در 
  يي ببرد.جا  بهه رابه گستردگي مطالب در اين زمينه)  باتوجهفرم ( ةكلي در مقولتوضيحات 
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ي ا هشناسـان  نكـات جالـب و موسـيقي   ي حاو ،»وديمنابع الهام مل«با عنوان  ،هفتمفصل 
ـ  ،ان و البتـه بسـيار مختصـر اسـت    ساز آهنگهاي جالبي براي  راه با توصيه هم ـ ي ول آن  ةارائ
  رسد. مي نظر به زيآم اغراقكمي  ،ديگر كتاب هاي به فصل هتوجبا ،مستقل فصل  كي منزلة به

ان است. ساز آهنگو آموزنده براي  ،توجه فصلي بسيار ويژه، قابل باين كتاهشتم فصل 
 ةمطالعـ  ،اسـت  شـده   ارائـه يِ الهـامي  ساز آهنگيِ عملياتي و ساز آهنگمباحثي كه پيرامون 

حاوي نكاتي است  ،ر عناوين و مطالب اين بخش، همهگيدو  انساز آهنگكار  ةشيو مورديِ
  ان مفيد خواهد بود.ساز آهنگ يتمامها براي  آن ةكه مطالع

  
  گيري نتيجه. 5

ـ   ةدر وهلـ  يسـاز  آهنـگ در  يملـود  ينشآفر يمبانكتاب عنوان  ينـدي  افر ةاول انتظـار ارائ
 ،كند كه شده را به ذهن متبادر مي بندي و طبقه ،با رويكردي آموزشي، تحليلي» انهساز آهنگ«

آن نخواهد توانسـت بـه دانـش و مهـارت      ةبا مطالع فقط  به محتواي كتاب، خواننده باتوجه
 ،و كـاربردي آن دسـت يابـد. بنـابراين     ،هاي عملي، تكنيكـال  از بعد جنبه» آفرينش ملودي«

هـاي   و ششم را در كتاب ،هاي اول، سوم خصوص مباحث مربوط به فصل است به  ضروري
ذيـل   ،ل اولمطالب در فصـ  نداشتن انسجام .ديگر نيز مطالعه كند و دانش خود را قوام دهد

بـه   به آفرينش ملودي ازمنظر تعلقشفافيت در رويكرد نبود مبحث ساختمان ملودي، دركنار 
و   ن در ارائـه بـودن رونـد آموزشـيِ معـي     ناروشن ،چنين همو يِ مشخص ساز آهنگمكاتب 

ترين داليل اين موضـوع برشـمرد.    مهم منزلة توان به بنديِ مباحث كاربرديِ كتاب را مي طبقه
و   مفيد و نكـات ارزنـده   ةشناسان هاي دوم و هشتم كتاب حاوي اطالعات موسيقي فصلاما 
بـه   باتوجه ،جموعمشود. در ان است و از امتيازات كتاب محسوب ميساز آهنگاي براي  ويژه
اين كتاب دركنار  ةمطالع ،پردازند ي ميساز آهنگهايي كه به موضوع ملودي در  بود كتاب كم

  شود. ان جوان توصيه ميساز آهنگي به ساز آهنگ هاي فرم و اصول كتاب
  

  ها نوشت پي
 

سـازان در ايـن زمينـه     از معتبرترين منابع آهنـگ  ،كاپلين .از ويليام اي، فرم كالسيكالكتاب  ،مثالً  .1
 .Wiliam E. caplin, Classical Form :است

2. (a) Ascending passages may either proceed scale-wise, or by skips or, as it were, by “a series of 

flights” with a general ascending tendency. 
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(b) Descending passages may also proceed either by the scale, or by skips, or by a series 

of melodic figures many melodies consist largely of ascending and descending passages in 

alternation in most passages of this nature there is some high note which seems to be 

the“aim” or “climax”; and when this is reached the music either breaks off into another kind 

of figure, or subsides by descending. 

ي برا ،و درمقابل مرسوم نيست يا و چندهسته يا هسته سازان اصطالحات تك آهنگدرميان  ،البته. 3
   .شود استفاده ميوتيف ماصطالح عمدتاً از بيان اين مفهوم 

موسـيقي  » در«ملـودي  ي ماننـد ايـن تغييـر كنـد؛     انشاي اين عنوان بايد به شـكل  ،رسد نظر مي به. 4
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