
 

 موسیقی تاریخ درس کالسی پژوهش

 ۰۲ قرن در فیلم موسیقی برسی

 شهابی امیر دکتر:  استاد

 رضوانی علیرضا - زاده پایکار فهیم: دانشجویان

 

 مجموعه یا سینمایی فیلم یک برای منحصراً که شودمی اطالق ایموسیقی به( Film Score :انگلیسی به) فیلم متن موسیقی یا فیلم موسیقی

 هنر در مجزا گرایش یک فیلم قیموسی. است فیلم یک روی بر شده ضبط صداهای مجموعه یا [۱]ساندتِرَک از بخشی و شده نوشته تلویزیونی

 نگارش گامانپیش از نیومن آلفرد و کورنگلد ولفگانگ اریک اشتاینر، ماکس .گرددبازمی سینما هنر پیدایش مقطع به آن قدمت و آیدمی شماربه موسیقی

 .داشتند نقش آن به بخشیدن قوام در آهنگسازان دیگر از بیش و بودند فیلم برای موسیقی

. ندکمی بازی نمایشی اثر یک احساسات و هیجانات تکامل در بسزایی نقش و است داستان یک روند و موقعیت از موسیقایی واصف فیلم موسیقی

 غیره و بومی قیموسی الکترونیک، موسیقی جاز، پاپ، کالسیک، موسیقی و گرفته بر در را وسیعی حیطه فیلم یک موسیقی در رفته بکار سبک و ابزارآالت

 است یکاف بودجه دارای که آثاری از دسته آن غالباً. باشند فیلم یک موسیقی نگارش نوع است ممکن کدام هر آهنگساز تصمیم و فیلمنامه تناسب به

  .است کالمبی آن از وسیعی بخش باغل و شودمی ضبط و اجرا( کر دسته با همراه اوقات گاهی) سمفونیک ارکستر نوازندگان توسط

 عمومی نمایش اولین لومیر برادران که روزی به گرددبازمی این و ندانست جدا یکدیگر از را فیلم موسیقی تولد و سینما تاریخ عطف نقطه بتوان شاید

 دعوت هم پیانیست یک از نمایش هنگام به. کردند دعوت پاریس در خود نمایش تماشای برای را ایعده هاآن میالدی ۱۹۸۱ در. کردند برگزار را خود

 کوتس رفته رفته جمعیت تا کردمی کمک فیلم نمایش به موسیقی زمانهم شروع. بود فیلم زمینهپس در موسیقی اجرای کارش نوازنده این و بود شده

 رایب موسیقی ارزشمندی اگرچه کرد پیدا رواج فیلم با همراه موسیقی اجرای لومیرها استفاده از پس. بشوند پرده روی تصاویر متوجه و کنند اختیار

 .شدنمی احساس کافی قدر به هنوز پدیده این تکامل

 موسیقی هایمکتب در افراد این از بسیاری. کردند مهاجرات آمریکا به اروپا از بسیاری آهنگسازان بود اوج به رو فیلم موسیقی که ۱۸۹۲ دهه در

 که بودند یافته آموزش فضایی در هاآن. بود موسیقایی هایشیوه همان از هاآن کاری سبک طبیعی طوربه و بودند یافته تعلیم اروپا

 گولفگان اریک اشتاینر، ماکس توانمی دوران این نام صاحب هایچهره از. بود افکنده سایه تفکراتشان بر مالر و اشتراوس پوچینی، واگنر، موسیقی

 اعثب چاپلین چارلی نام حضور شاید. بود آمریکایی نیومن فقط هاآن میان از که برد نام را چاپلین چارلی و واکسمن فرانتس نیومن، آلفرد کورنگلد،

 از آیسلر هانس و کوپلند آرون تامسون، ویرجیل چون دیگری هایچهره. داشت ایعمده نقش خود آثار از بسیاری موسیقی در او واقع به اما شود، حیرت

 آنان از زیادی ٔ  عده بیش و کم و پیوستند فیلم آهنگسازان جمع به شماریبی ٔ  عده ۱۸۱۲ و ۱۸۹۲ هایدهه در. بودند دوران این نامصاحب آهنگسازان

  .داشتند کالسیک موسیقی سوابق
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