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 ادللخص

 األقوى الوسيلة أهنا اعتبار على ائيمالسني الفيلم نصف النقاد بعض رأي التصويرية حسب اظتوسيقى تشكل
 اظتوسيقى أصبحت السينما يف الدراما وخصوصا تطور ومع ,اظتشهد يف االندماج فرصة للجمهور توفر اليت

 .الشاشة على حداثألل خلفية أو مصاحبة تأيت ,بذاتو قائما فناً  التصويرية
تكمن إشكالية ىذا البحث يف مدى أمهية التوظيف الفٍت للموسيقى التصويرية واظتؤثرات الصوتية يف العمل 

ما ىو أسلوب اظتؤلف يف ابتكار اصتمل اظتوسيقية اظتكونة  :وجاءت تساؤالت البحث كاآليت, السينمائي
 )الفيلم عينة البحث(؟ التصويرية يف العمل الدراميللموسيقى 

 كيفية استخدام اظتؤلف اظتوسيقى التصويرية للداللة على األبعاد الدرامية يف العمل الفٍت؟
ىل للمؤثرات الصوتية أمهية ػتورية لدى اظتؤلف للتعبَت عن االنفعال أم أهنا وسيلة مساعدة على تأكيد 

 اظتعٌت اظتوسيقي؟
تعريف الدارسُت اظتتخصصُت أسلوب وضع اظتوسيقى التصويرية لألعمال الدرامية تكمن أمهية البحث يف و

 .السينمائية
 .تعريف الدارسُت اظتتخصصُت بأسلوب " نينو روتا" يف التأليف اظتوسيقي
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الًتكيز و  ,والتعرف على أساليب التأليف اظتوسيقي للمؤلفُت العاظتيُت االستفادة يلإىدفت ىذه الدراسة و 
توضيح مكامن الضعف والقوة يف و  أكادديي,اظتوسيقية بشكل متخصص و على كيفية صياغة اصتملة 

 .االستخدام اظتوسيقي
_مشكلة البحث  مقدمة البحث -ؾتليزية اإلملخص البحث باللغة العربية و  :جاء ترتيب البحث كااليت

ث _ حدود البحث _ إجراءات _تساؤالت البحث _أمهية البحث _أىداف البحث _مصطلحات البح
التصويرية يف األفالم نبذة عن اظتوسيقى   االطار النظري للبحث وتضمنمث  – الدراسات السابقة -البحث 

نبذة  - قى اظترافقة واظتوسيقى التصويريةالفرق بُت اظتوسي - اظتوسيقى التصويرية عرب الزمن تطور - السينمائية
 عن الفيلم عينة البحث

 الفيلم.قصة نبذة عن مؤلف  - نبذة عن ؼترج الفيلم - للفيلممؤلف اظتوسيقى التصويرية نبذة عن  -
 .عن طريق استمارة حتليل البيانات(  1-العراب   ( مث التحليل للعينة البحثية _ الفيلم األمريكي اإليطايل

 وقائمة اظتراجع.مث  النتائج والتوصيات 
 رتل موسيقية, مؤثرات صوتية, دراما, سينمائية. :تفااييةادلكلمات ال

An analytical study for the musical phrases and sound effects 

in fabric of  international cinematic drama at ‘‘70 
th’’

 from the 

‘‘20
th’’

 century 

Abstract 

      In the opinion of some critics, Music is considered as the most powerful 

means of providing the audience with the opportunity to integrate into the 

scene. Although many people when watching a film do not pay attention to 

music that they say we have not heard it, it subconsciously affects their 

feelings even if they did not mean to pay attention to it. With the 

development of drama, especially in the cinema, the soundtrack became a 

separate art, accompanied by a background or events on the screen. The 

problem of research: The problem of this research lies in the importance of 

the artistic use of soundtracks and sound effects in cinematic work. 

The Research Questions: - What is the author's method of creating musical 

compositions for soundtracks in a drama? - How does the author use 
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soundtracks to denote the dramatic dimensions of the artwork? -  Are sound 

effects essential to the author to express emotion or is it a means to help 

confirm the meaning of music? 

The Importance of Research: The importance of research is as follows: 

- Introducing the art of soundtracks for cinematic dramas for specialized 

learners. 

- Introducing the use of Nino Ruta's style in music composition for 

specialized students. 

Research Objectives: Making use of and understanding the methods of music 

composition for international authors. 

 •Focus on how to formulate the musical phrase in a specialized and 

academic way. 

 •Explain the strengths and weaknesses of musical use. 

The research order is as follows: the summary of the research in Arabic and 

English - Introduction to the research- The research problem- Research 

questions- The importance of research- Research objectives- Research terms- 

Research limits- Research procedure-Related studies-and the literature 

review of the research that contains the following: 

 • About the soundtrack in the films • The development of soundtrack over 

time. 

 •The difference between background music and soundtrack. 

 • About the film sample research  - summary of the author of the film's 

soundtrack. 

About the director of the film - About the author of the film. 

 Then the analysis of the research sample _ American-Italian film (Godfather 

-1) _ through the data analysis form ; Then the conclusion, recommendations 

and list of references. 

Keywords: musical phrases, cinematic drama sound effects. 

 

 مقدمة العحث

كثَت من اظتوسيقى التصويرية لألفالم السينمائية بقيت راسخة يف أذىاننا فهي تعكس السياق الدرامي       
واصتو العام لكل فيلم وتضيف رونقا خاصا على كل مقدمة أو خادتة كل عمل فٍت سواء كان فيلما او 

اظترافق الوحيد ألفالم مثلما شاىدنا يف األفالم الصامتة كاظتوسيقى اليت رافقت أفالم  مسلسال أو تكون
 .شاريل شابلن
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تشكل اظتوسيقى التصويرية حسب رأي بعض النقاد نصف الفيلم السينمائي على اعتبار أهنا الوسيلة      
خصوصا يف السينما أصبحت ومع تطور الدراما و  ,األقوى اليت توفر للجمهور فرصة االندماج يف اظتشهد

وىي عموما منفصلة  ,اظتوسيقى التصويرية فنًا قائما بذاتو تأيت مصاحبة أو خلفية لألحداث على الشاشة
وحتتل مكانة متميزة يف مسابقات اظتهرجانات السينمائية الكبَتة  ,عن األغاين اليت قد يعرضها الفيلم

 .(ويكيبيديا  (د أمهيتها وضرورهتا يف بناء العمل الفٍت)كاصتولدن جلوب واألوسكار( وترصد عتا جوائز تؤك
أما يف األفالم اليت تتطلب موسيقى خاصة  ,توضع موسيقى األفالم غالبا بعد رؤية مؤلفها للفيلم منتهيا     

وتتألف موسيقى الفيلم  ,هبا كأغنية أو رقصة أو معزوفة فإن اظتوسيقى تؤلف وتسجل قبل تصوير اظتشهد
وتعد اظتوسيقى اليت تستمر  ,لة منفصلة مدة كل منها تًتاوح من بضع ضتظات إىل بضع دقائقعادة من سلس

ظتدة ستس دقائق حالة استثنائية تتطلب ضرورة وتوظيفا فنيا عتا, حيث تساعد يف صنع جو للفيلم أكثر 
 .(ويكيبيديا  ) إقناعا بالزمان واظتكان

 العحث مركلة

ؽتا يتماشى مع السياقات الدرامية  وتطويرىا األعمال الفنيةاظتاسة للموسيقى يف  للحاجة نظراً 
 واألحداث اظتتعلقة باضتبكة وقصة الفيلم واألبعاد النفسية واالجتماعية للشخصيات داخل العمل السنيمائي

اظتوسيقى التصويرية واظتؤثرات  أسلوب حتليل من االستفادة يف الدراسة تكمن أمهية أن الباحثة تارتئي
قي لألعمال الدرامية عمل من االعمال العاظتية والوقوف منها علي اساسيات التأليف اظتوسيالصوتية ل

االستخدام للمؤثرات الصوتية لألعمال الدرامية بشكل عام ظتوسيقي التصويرية و وكيفية وضع االسنيمائية 
  لدي الطالب اظتتخصصُت.

 تساؤالت العحث
 ؟لدراما السينمائية يف ىذه الفًتةماىي خصائص وشتات التأليف اظتوسيقي ل  – 1 

عينة )الدرامي  العمل يف التصويرية للموسيقى اظتكونة اظتوسيقية اصتمل ابتكار يف اظتؤلف أسلوب ىو ما -2
 ؟(البحث
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 ؟رامية يف العمل الفٍتاستخدام اظتؤلف اظتوسيقى التصويرية للداللة على األبعاد الد كيفية  - 3
ساعدة على االنفعال أم أهنا وسيلة مية ػتورية لدى اظتؤلف للتعبَت عن ىل للمؤثرات الصوتية أمه - 4

 ؟تأكيد اظتعٌت اظتوسيقي
 العحث أمهية

 يف اآليت: البحث أمهية تكمن   
 بأسلوب وضع اظتوسيقى التصويرية لألعمال الدرامية السينمائية. اظتتخصصُت الدارسُت تعريف -1
بشكل عام اظتتخصصُت بكيفية استخدام اظتؤثرات الصوتية فالعمل الدرامي  الدارسُت تعريف  -2

  .وتوظيفها جنبا ايل جنب مع اظتوسيقي التصويرية
 العحث أىداف

 اظتوسيقي للمؤلفُت العاظتيُت. التأليف والتعرف على أساليب االستفادة 
 الدرامية بشكل متخصص  كيفية صياغة اصتملة اظتوسيقية للموسيقي التصويرية لالعمال

 وأكادديي.
 بشكل اظتتخصصُت من كيفية استخدام اظتؤثرات الصوتية فالعمل الدرامي  دتكُت الدارسُت

 وتوظيفها جنبا ايل جنب مع اظتوسيقي التصويرية.عام 

 مصطلحات العحث
 اجلملة ادلوسيقية:

وىي تًتكب من جزأين  ,مثلها مثل اصتملة يف اللغة أي غتموعة تراكيب تفيد شيء أو مضمون معُت
  :عبارتُت()

  .رتكز على الدرجة األساسية للمقام اظتستعملوىي ال تمبثابة سؤال  : تعترباألويل
 .رتكز على الدرجة األساسية للمقام لتنتهي اصتملةوت عترب جواب السؤالة: وتالثاني
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لكن بالطبع  ,واألربعة الثانية جواب واصتملة التقليدية تتكون من ذتاين موازير, األربعة األوىل سؤال         
 –خليلورتعها ) رتل ( ) ,لكل قاعدة شواذ أي كثَتا ماتشذ اصتمل اظتوسيقية عن ىذا العدد التقليدي

 . (68ص  -م1992
 ادلؤثرات الصوتية: 

ىي أصوات مصطنعة تضاف لتعزيز احملتوى الفٍت أو احملتويات األخرى ) لفيلم أو فيلم كارتون أو 
ويرجع السبب الرئيسي لالعتماد على اظتؤثرات الصوتية يف  ,الكًتونية أو أي وسائل إعالم أخرى (لعبة 

األعمال الفنية ىو عدم إمكانية استخدام األصوات الطبيعية اليت حتدث يف خلفية اظتشهد السينمائي 
ة ذات جودة عالية لضعف اصتودة فيتم االستعاضة بعد التصوير وأثناء عملية إعداد الفيلم بأصوات مشاهب

كما يقصد  النقاء الصويت خالل العمل الفٍت,لتعزيز اظتشهد واضتفاظ على مستوى واحدا من الشدة و 
 ,واألمطار ,مثل أصوات الريح ,باظتؤثرات الصوتية ىي أي أصوات حتاكي الواقع او ختدم اظتشهد اظتعروض

  .ت قطار.... اخلاو طلق ناري او غلق باب او صو  ,والطيور ,وأصوات اضتيوانات
 وتعترب اظتؤثرات الصوتية من أفضل الطرق للتواصل مع اظتستمع وتقريبو من عامل الواقع االفًتاضي للفيلم 

 (.23ص –م2000 –)بشر
 الاظليل: 

التظليل يف اظتوسيقى يشبو التدريج يف تعارض الظالل واألضواء يف التصوير وىو عنصر ال ديكن 
  .يساىم يف جتسيد اضتالة الشعورية للمضمون الفٍتإغفالو يف فن اظتوسيقى حيث 

( يف فن اظتوسيقى خيتلف عنو يف التصوير السينيمائي او الرسم والتصوير لدي الفنون nuancesوالظالل )
( والتصاعد p( واطتفوت )fاصتميلة فهو يعتمد علي اضتركة التعبَتية للنغم اظتوسيقي عن طريق درجات القوة )

 النغمة أو عدة نغمات أو أداء عبارة أو رتلة موسيقية  والتهابط يف أداء
 بعض م  رموز ابراز الظالل:

 .crescendo)يشَت الرمز )<( إىل ضرورة التدرج يف زيادة شدة الصوت )
 (.(diminuendoيشَت الرمز )>( إىل ضرورة التدرج يف تناقص شدة الصوت 
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 .((cresc dimمث التدرج يف تناقصها  ,ة الصوتيشَت الرمز )><( إىل ضرورة التدرج أوال يف زيادة شد
 . (accelerando )التدرج من البطء إىل السرعة (V )يشَت الرمز

  (^)Rall التدرج من السرعة إىل البطءrallentando) ). 
  fff ( منتهى القوةfortissimo possible  .) 
  ppp ( منتهى الضعفpianissimo passible.) 

 حىت شدتو يف التدرج مث جدا خافتا أدائو يف االبتداء عندئذ جيب واحدة نغمة مع( )><الرمز يطبق عندما
 .( filer un son) الصوت باختفاء عليو يطلق ما إىل بو األمر ينتهي

فإنو جيعل  ,وبعد تالشي الصوت دتاما ,(ffوحينما يستخدم عنصر التظليل بدرجة صوت قوية جدا )
 ,اظتتلقي كمثل الذي خرج مدفوعا من كهف شديد الظلمة والسكون إىل وضوح النهار وشدة وىج الشمس

وؽتا الشك ان ىذا االستخدام جيعل مشاعرنا يف رىبة وفزع لعدة ضتظات وعنصر التظليل ىو أداة اظتؤلف 
ىاوزير ة الدرامية للعمل الفٍت )اليت تساىم يف التعبَت عن مشاعره بشكل ىام جدا وضروري لتوضيح اضتبك

 .(181ص -م1872 –
 الكونرريتو: 

وىو قالب موسيقي عاظتي  ,ىو حوار بُت ألة موسيقية متصدرة للمشهد اظتوسيقي مع األوركسًتا
 ,ويكتب الكونشرتو أساسا إللقاء الضوء على اآللة اظتنفردة ػتور العمل ,يتضمن أكثر من غتموعة صوتية

 .(69ص  -م1992 –خليل) انو أو للفيولينة أو غَتىا مع األوركسًتافيقال كونشرتو للبي
 الايمة ادلوسيقية:

ىي عبارة عن رتلة ضتنية قصَتة او متوسطة ذات طابع نغمي ؽتيز يكرر يف اظتؤلفة اظتوسيقية بطرق 
 .متعددة مع االحتفاظ باللحن األساسي للجملة

 :ادلوسيقى احلوارنة
تكميلي أثناء العمل الدرامي شريطة وجود حوار )ديالوج ىي موسيقى خلفية تظهر بشكل 

  .ويكون ىو العنصر الرئيسي بُت اظتمثلُت يف ىذا اظتشهد (
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  ادلوسيقى التفاصلية:
  .قى مع عدم وجود حوار باظتشهدىي عبارة عن قنطرة لربط مشهدين ببعضهم عن طريق اظتوسي

 يدود العحث
 القرن العشرين.اضتدود الزمانية: فًتة السبعينات من  -
 اضتدود اظتكانية: أمريكا _ إيطاليا. -

 :العحث إجراءات
 منهج العحث

 دراسة على يعتمد الذى اظتنهج "وىو (احملتوى حتليل)الوصفي  اظتنهج البحث استخدم ىذا
 ,خصائصها وبيان بوصفها كيفيا ويعربر عنها دقيقا وصفا بوصفها ويهتم ,الواقع يف توجد كما الظاىرة

 درجة أو حجمها أو الظاىرة ىذه ارمق توضح وجداول أرقام خالل من رقميا وصفا بإعطائها وكميا
 ىي كما العلمية اظتادة هبا تُقدَّم عملية وىو  (353ص -م2002 –ملحم)األخرى"  الظواىر مع ارتباطها
 اظتواد استقراء على يقوم إذن الوصفي فاظتنهج علمي دليل عن عبارة اظتطاف هناية يف يكون فإنو ولذلك
  ترتيبا مرتبا عرضا وعرضها ما قضية أو ما إشكاال ختدم اليت العلمية
–بو عالما)" التكشيف "  فيسمى رمزيا يكون أو ," العرض" فيسمى تعبَتيا الوصف يكون وقد ,منهجيا
 (.88ص –م 2001

 عينة العحث
 ( اصتزء األول \) العراب  ( The godfather  - 1الفيلم األمريكي اإليطايل )                

مارس  \انتاج: البَتت رودي   –سيناريو وحوار: ماريو بوزو, وكوبوال  -اخراج: فرانسيس فورد كوبوال  – 
1972. 

 
 أدوات العحث
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 أسطوانة مدغتة لفيلم العراب -
            اصتزء االول. -
 استمارة حتليل بيانات.   -

 الدراسات السابقة

 الدراسة األوىل: 

   الاوظيف التفين لألبعاد الزمنية للموسيقى وادلؤثرات الصوتية يف الدراما اإلذاعية ادلسموعة "" 

 .( 7102-قصيعات )

 :ىدفت ىذه الدراسة إىل
يف  توظيف اظتوسيقى واظتؤثرات الصوتية داخل العمل الدرامي إلثراء حركة اإليقاع الزمٍت .1

 إذاعة مصراتو.
 الكشف عن األبعاد الزمنية يف العمل اإلذاعي اظتسموع يف إذاعة مصراتو  .2
 .معرفة اظتضامُت الدرامية الدالة عن الزمن يف الدراما اإلذاعية اظتسموعة .3

 وتوصلت إىل عدة ناائج أمهها:
 أن اظتوسيقى وتوظيفها يف الدراما اإلذاعية بنسبة  .1

احتاج عتذه القوة الزمنية من أجل خلق % وىي نسبة كبَتة دلت على أن العمل الدرامي 
   .اإلحساس باصتو العام للعمل

 .احتلت اظتوسيقى االنتقالية اظترتبة األوىل كوهنا تربط بُت اظتسامع ودالالهتا اطتاصة باظتكان .2
% وتعترب نسبة جيدة 23مت توظيف اظتؤثرات الصوتية للداللة على األبعاد الزمنية فجاءت نسبتها  .3

تعريف بعض اظتصطلحات وارتبطت بالبحث الراىن يف , الدرامي للحلقات مقارنة بالزمن
 .بالبحث
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 :الدراسة الثانية       
   " األبعاد التفنية واجلمالية للصوت يف التفيلم السينمائي "                          

 م(.                                                    2005 -وص) قحل                                                                         
 :ىدفت ىذه الدراسة إىل

 معرفة الكيفية الصحيحة يف توظيف الصوت يف السينيما. -1
فٍت يساىم يف خلق صورة ذىنية جيدة لفيلم السينمائي كبعد داخل االتعرف على أبعادالصوت  -2

 لدى اظتتلقي.

 أمهها:وتوصل إىل عدة ناائج 
 استخدمت اظتؤثرات الصوتية أحيانا كتعبَت غتازي عن أبعاد مضمون الصورة. .1
جتانس استخدام اظتوسيقى باظتؤثرات الصوتية مع إيقاع الصورة تساعد على تغدية التأثَت   .2

 .اصتمايل والفٍت لألحدث وبالتايل جتاوز أي شطط يف ذىنية اظتتفرج
وأحاسيس اظتتفرج يف االنتقال من زمن إىل آخر  استخدام اظتوسيقى يسهم يف نقل اظتشاعر  .3

 بطريقة سلسة.
وغَت اظتتزامن ( يف اإلفصاح عن أحداث ماضية أو  ,يسهم عنصر اضتوار بنوعية ) اظتتزامن .4

 .حاضرة أو مستقبلية يف الوقت الذي ال تستطيع الصورة وحدىا التعبَت عن ذلك
 
 

  :وارتعطت بالعحث الراى  يف
عنصر اظتوسيقى التصويرية يف نسيج العمل الدرامي ومدى ترابط أحداثو وزيادة التأكيد علي امهية 

العمق واألثر النفسي لدى اظتتلقي وتأكيد واكتمال الصورة التعبَتية للقصة ودعم اضتبكة الدرامية 
  .للعمل ككل يف تعريف بعض اظتصطلحات وكذا يف اإلطار النظري للبحث الراىن



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

300 

 

 :الدراسة الثالثة
 " الدور اإلبداعي للموثرات الصوتية يف أفالم الكوارث "                      

 م ( 2001 –)سعادة                                                                          
 :ىدفت ىذه الدراسة إىل

التعرف على التطورات اصتديدة يف غتال اظتؤثرات الصوتية اليت تساىم بشكل كبَت يف صناعة افالم  .1
 الكوارث 

االستفادة من اظتؤثرات الصوتية يف صناعة أساليب إبداعية جديدة من أجل حتقيق اإليهام  .2
 .الدرامي

اظتستخدم يف أفالم كما هتدف ىذه الدراسة إىل حتليل اظتسارات اإلبداعية يف اجملال الصويت   .3
 .الكوارث

 :وتوصلت إىل عدة ناائج أمهها
 .تلعب اظتؤثرات الصوتية دورا ىاما يف اإليهام و االحياء الدرامي -1
أمدت التطورات التكنولوجية يف غتال التسجيل اضتديث بالنظام الرقمي واضتاسب اآليل فنانو  -2

 .وبتقنية وجودة عاليةالصوت بإمكانية جديدة ساعدت على أداء العمل بصورة أيسر 
جيب أن تتوفر لدى فنانو اظتؤثرات الصوتية القدرة على االستماع إىل األصوات والقدرة على  -3

 .التخيل لكي يستطيع االستفادة منها بأفضل الطرق اإلبداعية اظتمكنة
ديكن التعرف على اظتؤثرات الصوتية أو حتديدىا بصورة أكرب من خالل أحد العناصر اظتكونة عتا   -4

 .ألهنا تساعد يف حتقيق واقعية اضتدث الدرامي اظتسموع

وم  السرد , بعض اظتصطلحات اطتاصة بالبحث وكذا االطار النظريوارتعطت بالعحث الراى  يف 
الدراسات قد ساعدت الباحثة يف تعريف بعض اظتصطلحات  ن ىذهجند االسابق للدراسات السابقة 
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داخل البحث وكذلك اصتزء النظري من الدراسة واإلطالع أكثر حول موضوع البحث وخاصة ما 
 .يتعلق بالصوت واظتؤثرات الصوتية داخل العمل الدرامي
 االطار النظري

 :السينمائية األفالم يف  ادلوسيقي الاصونرنة ع  نعذه -0    
 أو التليفزيوين أو اظتسرحي أو السينمائي للمشهد اظتعادل اظتسموع اظتوسيقى التصويرية ىي

 اظتوسيقى سبقت وقد ,اظتسرحي أو السينمائي العمل صناعة يف األساسية العناصر من وىي ,اإلذاعي
 شاريل أفالم ىي أبرزىا واليت العاظتية السينما صناعة فجر يف  الصامتة األفالم يف اضتوار على التصويرية

 من اظتشاىد عن التعبَت يتم كان ,الوقت ذلك يف البشري الصوت استخدام تكنولوجيا توافر لعدم شابلن
 تناسب اليت اظتقطوعات بعزف البيانو عازف أو اظتوسيقي ويقوم  الشاشة على الصامت الفيلم عرض خالل

 اظتسموع اظتعادل لتكون بالبهجة تتسم التصويرية اظتوسيقى أن جتد سعيدا اظتشهد فإذا اظتختلفة اظتشاىد
 اظتبدأ نفس وينطبق ,اضتزينة للمشاىد بالنسبة صحيح والعكس ,أفضل بشكل للمٍشاىد وإليصالو للمشهد

  التصويرية اظتوسيقى ىي اضتماس جسدت تصويرية موسيقى أبرز ولعل اضتماسية اظتشاىد على
 الغرب أفالم موسيقى أن   كما ,ستالوين سيلفسًت بطولة من بأجزائو  1976)روكي(   rockyلفيلم

 اقتبست اليت اظتنتجات بعض شهرة يف سببا وكانت بل األفالم ىذه ؾتاح أسباب أىم من كانت األمريكي
 the magnificent فيلم موسيقى اقتبست واليت مارلبورو مثل لإلعالنات عنها اظتوسيقى تلك

seven )و مارلبورو سجائر على الفيلم صبغة إلضفاء ادى ؽتا إعالناهتا يف 1960 )العظماء السبعة 
 كذلك كانت  1998(  ) سفينة التايتانك  Titanic فيلم موسيقى أن   كما  ,اضتدث يف شريك كأهنا

 ويكيبيديا(.) .الفيلم ؾتاح أسباب من
 الاصونرنة ادلوسيقى أمهية

 اظتشهد يف االندماج يف( السمع  حاسة )األذن  بإشراك للمشهد آخرا بعدا تضيف التصويرية  اظتوسيقى    
 إال اظتشاعر, تصف وىي للمشهد اطتلفية تشكل التصويرية فاظتوسيقى ,(البصر حاسة ) فقط العُت وليست

 األدوات إحدى شك دون وىي ,العواطف يف وتتحكم اإلحساس على تسيطر ما كثَتا اظتوسيقى ىذه أن
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 فاعلية سر السينمائية التصويرية اظتوسيقى مؤلفو اكتشف وقد للفيلم السيكولوجي األثر تعزز اليت الرئيسية
 الشهَت األظتاين اظتوسيقار أوبرات عن اظتوسيقيون ىؤالء ونقل الناطقة السينما عصر بداية منذ اظتهمة ىذه

 األفالم إىل بشيء أو مبكان أو بشخصية اظتقًتن اظتوسيقي اللحن أو اظتوسيقي اظتوضوع فكرة فاجنر
 هناية ومع جديدة وذكريات معاين اظتوسيقية األضتان ىذه جتمع السينمائية القصة سرد تطور ومع ,السينمائية

 مع تبدأ مل السينمائية األفالم يف  التصويرية اظتوسيقى ,على اظتشاىد كبَت وقع األضتان عتذه يكون الفيلم
 يف التصويرية اظتوسيقى دور أمهية األوائل السينمائيون وأدرك عديدة بسنُت سبقتها بل الناطقة األفالم

 اظتوسيقى بتأليف ساينز سانت كاميل الفرنسي اظتوسيقار قام وقد الصامتة السينما العصر يف أفالمهم
 دوق اغتيال ) the assassination of the duke of guise الصامت الفرنسي للفيلم التصويرية
 اصتاز(  مغٍت ) The jazz singer فيلم  ناطق وىو فيلم أول ظهور قبل أي ,1908 العام يف دوجايز(

 السينما رائد وقام الفيلم عرض أثناء اظتوسيقى تلك تعزف موسيقية فرقة كانت حيث عاما عشر بتسعة
 فيلميو يف التصويرية اظتوسيقى تأليف يف بالتعاون  اظتتعددة مبواىبو اظتعروف جريفيث. و. د األمريكية
م 1916) تعصب (  intolerance ,م1915)مولد أمة(    the birth of a nation الشهَتين

 األفالم عرض ترافق التصويرية اظتوسيقى وكانت الفيلمُت عرض أثناء موسيقية فرقة بعزفها قامت واليت
 يتم أو الفيلم مشاىد تناسب أصلية موسيقية كمقطوعات يؤلف بعضها وكان اإلنتاج الضخمة الصامتة
 دور يف اظتسرح مقدمة يف ضخمة موسيقية فرق بعزفها تقوم وكانت الشهَتة اظتوسيقية اظتؤلفات من اختيارىا
 توكل اظتهمة فكانت األقاليم يف اظتوجودة الصغَتة اظتسارح يف أما الكربى اظتدن يف اظتوجودة الفخمة السينما

 متناىية دقة التصويرية اظتوسيقى وتتطلب الفيلم ظتشاىد اظتناسبة اظتوسيقية اظتقطوعات يعزف بيانو عازف إىل
 التأليف موىبة إىل باإلضافة اصتهد من كبَتا قدرا تتطلب كما واضتوار الصورة مع تتزامن لكي التوقيت يف

 مباشرة معاصتة السينمائية اظتواقف تعاجل التصويرية اظتوسيقى كانت الناطقة السينما عهد بداية ويف اظتوسيقي
  .(ويكيبيديا) خيالو الستخدام للمشاىد غتاال تًتك وال

 منذ األمريكية األفالم مئات يف الفيلم افتتاحية يف أغنية استخدام أسلوب تقليد مت وقد
 التصويرية موسيقاىا من أساسي كجزء الشائعة األغاين على تعتمد أصبحت كثَتة أفالما مسينات و إناطت
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 ,الفيلم ؽتثلي أحد يقدمها ومل التصويرية اظتوسيقى ضمن استخدمت األغاين تلك أن ىنا التأكيد من والبد
 بيع أفالمهم وأغاين ظتوسيقى أشرطة أو ألبومات األفالم تلك منتجو وأصدر الغنائية األفالم يف حيدث كما
 ألبومات بيع ىو األول طريقُت عن األفالم تلك إيرادات زيادة يف أسهم النسخ ؽتا ماليُت بعضها من

 األفالم. تلك مشاىدة على األغاين تلك مستمعي من كبَتة أعداد تشجيع ىو والثاين واألشرطة
 الزم  عرب الاصونرنة ادلوسيقى تطور

 بواسطة األول عرضهما( أوجست و لويس)  لوميَت األخوان قدرم منذ واستمرت صامتة السينما بدأت     
 ديسمرب شهر من والعشرين الثامن مساء بلندن" كافيو جراند" مقهى يف بالسينماتوجراف اظتعروف جهازمها

 اظتؤثرات أو البشري الصوت تطلق ال السينماتوجراف ظلت ,العشرينات منتصف حىت م1895 سنة
 اظتوسيقى تكن ومل ,(ويكيبيديا )  اظتتحركة للصور اظتصاحبة اظتوسيقى أو الطبيعة حتاكي اليت الصوتية

 استشعر لذلك صناعتها من جزءا اظتاضي القرن عشرينات يف الكربى السينما انطالقة منذ التصويرية
 أن اظتطلوب ورأوا باظتستوى اظتشاىد على مؤثرة وغَت خاملة تبدو الصامتة األفالم أن آنذاك السينمائيون

 من مزيدا السينمائية العروض سيعطي األفالم إىل واظتوسيقى البشري والصوت اظتسموعة اظتؤثرات إضافة
 يف التطوير مراكز بدأت ذلك إثر وعلى ,ظتشاىدهتا اإلقبال على ودفعهم اصتماىَتي التحفيز مث ومن اضتيوية

 ,ناطقة األفالم جعل من دتكنهم تقنية إجياد على باالشتغال واألمريكية واألظتانية الربيطانية" االستوديوىات"
 صوت جعل ؿتو مذكراتو ينصب يف شابلن شاريل ذكر ما حبسب السينمائيُت لدى الشاغل اعتم وكان

 العرض إىل اضتوار عنصر إدخال أي معاً  والكالم الصورة إىل اظتتفرج انتباه وتوجيو مسموعاً  اظتمثلُت
 التجارب أوىل(  1943 ـ 1866)  ميسًت أوسكار األظتاين السينمائية الصناعة رجل أجرى وقد السينمائي

 إدخال تقنية أحدثت فقد اظترضي بالشكل التجارب تنجح مل إن و ,م1908 عام يف ناطقة أفالم إلنتاج
 ,يعرض ما على ال يقال ما على منصباً  االىتمام وأصبح ,اصتمود من نوعاً  األفالم وإنطاق البشري الصوت
 جيلب قد فظيع ؿتو على رتيبة اليوم نعتربىا اليت كاألفالم ,ساكنة إىل صامتة من األفالم بدورىا وحتولت

 على اظتوسيقى إدخال تقنية إىل يتوصلون السينما صناع جعل ما الوقت من األمر أخذ وىكذا ...النوم
 تلك يف ذكاءً  أكثر بشكل" شابلن شاريل" أفالم وظهرت ,اضتواري البشري الصوت مع الفيلم شريط
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 اصتمل بعض تتخللها معروف ىو كما فقط البيانو آلة على تعتمد بسيطة موسيقى الفيلم يف فكان ,اظترحلة
 موسيقى تؤلف أن م1903 يف أفالمو صناع إىل بثها اليت" شابلن" فكرة وكانت بالغ باقتضاب اظتنطوقة

 city Lights  الشهَت لفيلمو خاصة موسيقى وتأليف بوضع ىو وبدأ واضتدث السيناريو تالءم حية
 تعزف اظتوسيقى كانت اظترحلة تلك ( وقبلويكييبديا أفالمو ) من تال ما يف ذلك أعتمد أضواء اظتدينة( مث)

 يقفون وعازفُت مايسًتو من معو ومن اظتوسيقي اظتؤلف أن أي ,مباشرة اعتواء وعلى السينما صالة داخل
 مقطوعات بعزف يقومون معينة أحداث مشاىدة وعند أمامهم اظتعروضة األحداث ويتابعون اصتمهور جبانب
 مل اظترحلة تلك أن عتا غَت مناسبة أهنا يرى اليت اظتشاىد ضمن يشاء كما وينظمها سلفاً  اظتؤلف يعدىا
 دفة يقود الذي للمخرج يعود األمر وصار تنظيماً  األفالم صناعة ازدادت السنوات مرور ومع طويال تستمر
 ومن ,معينة مشاعر يعطي لكي بذاتو ضتن تأليف ؿتو اظتلحن يوجو من ىو فأصبح آخره إىل أولو من العمل

 مل الصناعة مشل الذي العام التطور مع وأيضاً  ,العرض صالة داخل أداءىا يرفض أو عزفها على يوافق مث
 شريط على إدخاعتا يتم مث مبفردىا تسجل صارت بل السينما دار داخل اعتواء على تعزف اظتوسيقى تعد

 األوىل العاظتية اضترب انتهاء بعد الحقة مرحلة ويف اظتوجودة األصوات بقية مع وتوليفها السينمائي الفيلم
 الفتوغرافية الصور شركة)  األظتانية اضتكومة أنشأت السينمائي حيث اإلنتاج مشهد مقدمة إىل أظتانيا قفزت

 من بعض هبا أدخلت حكومية وثائقية أفالم بإنتاج وغَتىا الشركة تلك فانفردت ."دوليج" أو(  األظتانية
  احملدودة الصوتية التقنيات

 اظتؤلف ظهر أن إىل الصوت إدخال تقنية تقدم يف أسهمت أهنا إال األظتانية احملاوالت ػتدودية ورغم      
 خاصة موسيقى وتأليف بكتابة قام من كأول العشرينات منتصف يف" ساينشيز كاميلي" الفرنسي اظتوسيقي
 يقتبسون األفالم يف الصوتية اظتؤثرات بتنفيذ اظتعنيون اظتوسيقيون سابقوه فيو كان الذي الوقت يف باألفالم

 ,تتواءم ال قد أو الفيلم إحداث مع تتواءم حبيث الفيلمي الشريط يف ويدرجوهنا اظتتداولة الكالسيكيات من
 أو ,األفالم يف وتسجيلها ذلك بعد إدماجها يتم مث ,اظتوسيقي التوزيع يف التغَتات بعض إجراء إىل فيعمدون

 التأليفي عملو يف" ساينشيز" أعتمد األخرى وقد األفالم يف غالباً  تتكرر معروفة أضتان بعزف يقومون أن
 ,اظتعروض اظتشهد سيناريو مع وتنسجم تساير اليت اظتناسبة األضتان ووضع األحداث بدرامية إحساسو على
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 من واحدا يعد  م1924 العام يف" سيوسًتوم" السويدي للمخرج ) الريح (  The windفيلم وكان
 البشري الصوت إدخال يف السينمائيون ؾتح فبعده ,الصامتة السينما تاريخ يف الفارقة األفالم أعظم

 مع وتزامنها األوروبية األفالم ىذه أن ىنا يهمنا وما ,(ويكيبيديا) السينمائي الفيلم شريط إىل واظتوسيقي
 الشعبية اظتوسيقى إىل االجتاه من نوعاً  أوجدت( األبقار رعاة عامل ) األمريكي الغرب أفالم أوائل ظهور
 أجهزة أن ىذا مقامنا يف واظتهم ,السينما يف األوىل للمرات وتوظيفها Country Music الريفية

 بول " وودي اعتويل الربيطاين السينمائي وصف حبسب الصنع سيئة كانت البدايات يف اظتستعملة الصوت
 اعتواء يف طويلة ذراع على احملمول اظتيكروفون يكن مل حيث بدائية التسجيل تقنيات م كانت1929" روثا 

 " العظيم اظتوسيقي اظتؤلف أحدث حتديدا م1933 العام ويف ,بدايات الثالثينات مع ولكن بعد عرف قد
 وتأسيس تشكيل يف كثَتا" ستينز" السينمائي حيث ساىم اظتوسيقي التأليف يف كبَتة نقلة" ستينز  ماكس

 بل ,حشراً  األفالم يف حتشر عشوائية معزوفات غترد تعد مل واليت اليوم نعرفها اليت اظتؤثرة التصويرية اظتوسيقى
 جهود ديزين والت شركة استثمرت وقد بو اإلحساس وتكثيف اضتدث ضتظة بُت تربط مدروسة أضتاناً 

الفأرة ( Mickey Mouse واضتيوية اظترحة مقطوعاتو من بوحي خاصة كرتونية أفالما وأنتجت" ستينز"
 ويكيبيديا(.) )ميكي 

) ذىب مع   Gone With The Wind و" كازابالنكا  " فيلم موسيقى ستينز ألفو ما أىم ومن     
 موجة جاءت العاظتية الثانية حىت اضترب انتهت أن فما رتالياً  بعداً  للفيلم أعطت اليت م1949 يف الريح (
 اظتؤلفون قام باظتوسيقى يتعلق ففيما التقليدية السينما مالمح من الكثَت غَتت الشباب مواىب من جديدة

 مع اطتمسينات يف ازدىرت واليت اظتوحية اطتفيفة اظتوسيقى إىل الثقيلة السيمفونيات طابع من بنقلها الناشئون
 استقطاب حيث من السينما على مباشراً  هتديدا تشكيل يف سببا كان والذي وانتشاره التلفزيون ظهور
   .(ويكيبيديا  ػتطاتو ) إىل موظفيها من كبَتة أعدادا

 اظتوسيقي بالنمط يتلذذون فأصبحوا السينما مبوسيقى اصتماىَت اىتمام تزايد أيضاً  اطتمسينات ويف   
 ومنتصف بدايات يف ,"ديفيز سام " و" سيناترا  فرانك "و" مارتن  دين " أفالم فأنتجت السينمائي

 I & the  فيلم وأنتج ,وغَتىا stranger in the nghit) (و volari)  (:وأغانيهم اطتمسينات
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king) ( ) وداعا  و ,) أنا واظتلكsayonara غنائية موسيقية أفالم ورتيعها اطتمسينات هنايات يف 
 خصيصاً  تصنع اليت األغاين بوادر مع الستينات وأشرقت ,العامل حول اصتماىَت ماليُت جذبت راقصة

 الفيس " أمثال الشعبيُت باظتطربُت االستعانةمت  ولذلك الفيلم سياق ضمن وتؤدى أحداثها يف وتؤثر لألفالم
 .عاظتية وفرقاً  ؾتوماً  منهم وجعلت" جاكسونز " و" البيتلز " وفرق" ريتشارد  كليف  " و" بريسلي 

 .(ويكيبيديا)
 وإن )اطتيال العلمي(   Sciences Fictionموجة أفالم شهدت الستينات والدة أخرى ناحية ومن     

ألف  leagues under the sea  (20 200000  فيلم مع م1907 إىل تعود اضتقيقية والدهتا كانت
 عودهتا ولكن .فَتن جول ظتؤلفها م1912 يف القطب( )غزو  polar invasionوفرسخ حتت اظتاء( 

 ومؤثرات مبوسيقى األفالم تلك دتيزت وقد ,ومتطورة متقدمة وأفكار تقنيات عرب جاءت الستينية ووالدهتا
 اظتوسيقى من جديدة نوعية ترسخت الستينات يف بوند جيمس أفالم عرض مع ولكن خاص شأن ذات

 the secret agent  ألفالم اظتقدمة معزوفة سيما ال ,الفارىة التكنولوجيا بعصر توحي اليت التصويرية
 يف أنو القول ونستطيع" باري جون" تأليف من اآلن حىت تًتدد زالت ال م  واليت1969العميل السري( )

 Soundو )ماري بوبينز( Mary Poppins مثل الراقصة اظتوسيقية األفالم ظاىرة انتشرت العقد تلك
Of Musi )صوت اظتوسيقى( و Anni )معها وتزامنت السبعينات حىت اظتوجة ىذه واستمرت )أين 

 يف حدث مثلما اضتاظتة التعبَتية التصويرية اظتوسيقات من رائعة لنمطية كرست واليت الطويلة الروائية األفالم
 zorba the و ,روتا نينو األصل اإليطايل للملحن 1972 ))العراب  The Godfatherأفالم

greek   زوربا اليوناين( (1974 the Message -  )غار  موريس م لواضعها1975)الرسالة
                                                                                                                                                                                                                                      .(ويكيبيديا)

 الاصونرنة وادلوسيقى ادلرافقة ادلوسيقى بني التفرق
 أو الشعر مع الًتكيب حيث من أبسط ىي  back groundالباك راوند (  ) أو اظترافقة اظتوسيقى     

   .اضتركية اظتشاىد من اطتالية الثوابت تلك تررتة يف الدقة إىل حتتاج ال كوهنا اخل… اللوحة أو القصة
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 تررتة يستطيع متخصص موسيقي خبَت إىل حتتاج وصعبة دقيقة عملية فهي التصويرية اظتوسيقى أما     
 من بد ال معُت لعمل اظتوسيقى اضتدث فعند وضع إىل أقرب موسيقى إىل الفكرة أو اظتشهد أو الصورة
 متغَتات كلها( اخل… ,اطتسارة ,التفكَت ,االنتصار ,الفرح ,اطتوف) منها األدائية التقلبات تلك تقدير
 استخدام يف اصتيدة التخيلية اظتؤلف قدرات تتبُت و ىنا للمشاىدالفكرة  تقريب يف صادقة تررتة إىل حتتاج
 ما منها ليأخذ الصوتية باظتؤثرات االستعانة وأيضا العمل متطلبات مع تتناسب اليت اظتوسيقية اآلالت نوعية

 .(ويكيبيديا) العمل داخل معينة مواقف ضمن الستخدامو مناسب ىو
 نعذة ع  التفيلم:

من  ,يف أمريكا لغتو األصلية اإلؾتليزية 1972مارس  15العراب ىو فيلم جردية أمريكي صدر يف      
وتا ( وسيناريو بواسطة )كبوال( إخراج )فرانسيس فورد كوبوال( وإنتاج )إلبَتت رودي( موسيقى )نينو ر 

عن  1969لسنة )ماريو بوزو( مقتبس عن الرواية اليت حتمل نفس االسم للكاتب )ماريو بوزو( و
الشخصية اطتيالية لرئيس مافيا إيطالية يف امريكا اشتو )دون فيتو كورليوين ( الفيلم من بطولة )مارلون 

  .(انًتنتبراندو( و )ال باتشينو( كقادة إلحدى أقوى عائالت اصتردية يف نيويورك )

)ال باتشينو( من  وتتمحور حول حتول مايكل كورليوين ,1955-1945القصة دتتد لسنوات      
يعترب العراب على نطاق واسع واحد من أعظم األفالم يف  ,شخص عادي إىل زعيم مافيا عدًن الرزتة
 63مت تصوير الفيلم خالل َتا, خصوصا يف أفالم العصابات السينما العاظتية وواحد من أكثر األفالم تأث

األمريكية بعد فيلم )اظتواطن كُت ( من قبل فيلم يف السينما  يوم فقط  وقد صنف يف اظتركز الثاين كأعظم
كان فيلم العراب لفًتة طويلة   ,1990يف  معهد الفيلم األمريكي واختَت ليحفظ يف السجل الوطٍت للفيلم

جوائز أوسكار  3ربح الفيلم  ,1972اعلى األفالم دخال على اإلطالق وىو أعلى األفالم دخال لسنة 
سيناريو مقتبس ل )ماريو بوزو( (, وأفضل ؽتثل )مارلون براندوو أفضل  ,أفضل فيلم :يف تلك السنة

( قى تصويرية للموسيقار )نينو روتاوجائزة األكادديية الربيطانية لألفالم  كأفضل موسي ,)فرانسيس كوبوال(و
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وأفضل  وجائزة اصتولدن جلوب كأفضل فيلم درامي وأفضل ؼترج وأفضل ؽتثل درامي )مارلون براندو(
 .(انًتنت) (أفضل موسيقى تصويرية )نينو روتا)فرانسيس كوبوال( و يو بوزو( وسيناريو )مار 

 :للتفيلم الاصونرنة ادلوسيقى مؤلف ع  نعذة
 .روتا نينو :االسم
 ميالنو./  ايطاليا 1911 ديسمرب 3 :اظتيالد
 .(سنة 67) روما 1979 أبريل 10: الوفاة

 .الوطنية شيشيليا سانتا أكادديية ميالنو جامعة :األم اظتدرسة
 .(انًتنت  موسيقى ) ومدرس موسيقى ومؤلف سيناريو وكاتب وؽتثل بيانو وعازف وموزع ملحن :اظتهنة
 يف لو كالمية موسيقية قطعة أول فكتب  طفولتو يف مبكرا نبوغو وظهر موسيقية عائلة يف ولد :حياتو

 مسرحية يف عشر الثانية سن يف 1923 عام يف األوىل للمرة رتهور أمام باألداء وقام عشر اضتادية سن
 بعد 1930 عام منو وخترج ,اظتوسيقى ميالن معهد يف اظتوسيقى درس. فصول ثالث من كوميدية

 مدينة يف كورتيس معهد 1932 و 1931 عامي بُت زار بروما شيشيليا سانتا معهد يف دراستو
 الثانية العاظتية اضترب بعد معروفا روتا نينو أصبح االوركسًتا وقيادة التلحُت ىناك ودرس فيالدلفيا
 عام بداية معو اشتغل الذي( فيلريٍت فدريكو) اإليطايل للمخرج خاص وبشكل أفالم موسيقى كمؤلف
 أثناء طلبت( فيلليٍت) زوجة(  ماسينا جيلييتا) أن لدرجة  للغاية بو قوية عالقتو كانت واليت 1952

 بشكل اإلنتاج غزير مؤلفا( روتا نينو) كان ,اصتنازة أثناء( روتا) ل مقطوعة عزف يتم أن( فيلريٍت) جنازة
 منتصف حىت األربعينات أواخر منذ غزارة فًتاتو أكثر وكانت السينمائية موسيقاه يف خاصة  ملحوظ

 كما أكثر أحيانا و آنذاك العام يف أعمال عشرة من يقرب ما موسيقى يؤلف كان حيث اطتمسينات
 لينا)و ( كوبوال فورد فرانسيس)و( فيسكونيت لوشينو) مثل معروفُت ظتخرجُت أفالم موسيقى كتب أنو

 لفيلمي ضتن ىو لو األشهر اللحن وكان( مولر فورت
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 THE GODFATHER (العراب )اظتوسيقيُت أكثر من واحد ىو( روتا نينو), والثاين األول جبزئية 
 إىل وباإلضافة ,لألفالم تصويرية موسيقى 150 حوايل إىل يصل  ألفو ما غتموع شاعرية أكثرىم و تفردا

 (.انًتنتباليو ) سيمفونيات وستسة أوبرات عشرة أيضا ألف فقد األفالم موسيقى تأليف
 : أعمالو أىم

•  LA STRADA  فيلريٍت فدريكو إخراج :1954( )الطريق. 
• WAR & PEACE  (والسالم اضترب )فيدور كينج إخراج: 1956.  
• WHITE NIGHTS ( البيضاء الليايل )فيسكونيت لوشينو إخرج: 1957.  
• ) La dolce vita فيلريٍت فدريكو إخراج :1960( اضتلوة اضتياة. 
• ROCCO AND HIS BROTHERS (واخواتو روكو )لوشينو إخراج: 1960 

  .فيسكونيت
 .فيلريٍت فدريكو إخراج :1963 (ونصف ذتانية) •
• ROMEO AND JULIET  (جولييت و روميو ) زيفيلَتي فرانسو إخراج: 1968. 
• THE GODFATHER  (العراب )كوبوال فورد فرانسيس إخراج :1972.  
• THE GODFATHER 2 (العراب )كوبوال فورد فرانسيس إخراج :1974 الثاين اصتزء.  
• DEATH ON THE NILE  (النيل على موت )(انًتنتغولرمُت ) جون إخراج :1978. 

 نعذة ع  خمرج التفيلم
 .فرانسيس فورد كوبوال :االسم
 .م  ديًتويت /الواليات اظتتحدة األمريكية1939ابريل  7 :اظتيالد

   .جامعة كاليفورنيا  لوس اؾتلوس ,جامعة ىوفسًتا :اظتدرسة األم
 ؼترج ومنتج وكاتب سيناريو. :اظتهنة
 .األوركسًتا مدير ومساعد منظًما عمل كما ديًتويت السيمفوين ب األوركسًتا يف عازفًا والده كان :حياتو
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 طفولتو أيام معظم الفراش طريح منو جعل ؽتا حياتو من األوىل السنوات يف األطفال شلل من كوبوال عاىن
 .والتكنولوجيا العلم جتاه الكبَت بفضولو معروفًا كان لكنو اظتدرسة يف متوسطًا تلميًذا فكان

 يف دراسية منحة على خالعتا من حصل وقد توبا آلة على العزف فاحًتف موسيقًيا ليكون تدرب البداية يف
 عام Hofistra ىوفسًتا جامعة من اظتسرحية الفنون يف ختصصو ايل انتهى ,العسكرية نيويورك أكادديية
  وبشكل ,1955
 إىل باإلضافة اصتامعة يف سينمائية ورشة بتأسيس قام حيث اصتامعة ضمن جديًا عماًل  أبدى فقد استثنائي

 ديفيد والروائي الشاعر جائزة على حصل وقد ,اصتامعة يف األدبية اجمللة ضمن واظتشاركات اظتسامهات تقدديو
 لورنس ىربرت

 يف األفالم معهد كوبوال دخل ,1959 عام خترج وقد ,اصتامعة يف اإلخراجية موىبتو ألجل مرات ثالث 
 اظتعهد إىل دخولو ومبجرد ,السينمائي اإلخراج بتجريب وبدأ 1960 عام أؾتلوس لوس -كاليفورنيا جامعة

  فيلمُت بإخراج قام
 والثاين قصَت رعب فيلم كان ( وقدزالثنائي كريستوفر  ( The Tow Christophers ىو األول

 (انًتنت) .خفيف كوميدي فيلم وكان  )الليلة بالتأكيد(  Tonight for Sureىو
     .(2002) دونوستيا جائزة -    .(2015) للفنون أشتوريس أمَتة جائزة -اصتوائز:         

 (العراب :عمل عن"  )مقتبس سيناريو"  كتابة ألفضل  األوسكار جائزة. 
 (باتون :عمل عن"  )أصلي سيناريو"  كتابة   ألفضل األوسكار جائزة. 
 (الثاين اصتزء: العراب :عمل عن)  ؼترج ألفضل األوسكار جائزة. 
 (الثاين اصتزء العراب :عمل عن)  فيلم ألفضل األوسكار جائزة. 
 إمربيال بردييم جائزة  -       .األمريكيُت اظتخرجُت نقابة جائزة.       
 األمريكية  الكتاب نقابة جائزة. 

 نعذه ع  مؤلف التفيلم
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 .م / نيويورك _ أمريكا 1920أكتوبر  15 :اظتيالد            .ماريو جيانلوجيي بوزو :االسم
 .كلية مددية نيويورك :اظتدرسة األم .سنة ( 78) 1999يوليو  2 :الوفاة
 )العراب( the godfather روايتو تعترب ,(نًتنتإروائي وكاتب سيناريو وكاتب خيال علمي ) :اظتهنة

 حتويل مت ,سنوات سبع إىل ست بُت تًتاوحما بُت  مدة كتابتها على عكف نوإ وقيل األدبية الروائع من
 آل اظتمثل م بطولة 1972 عام الفيلم واخرج اجزاء ثالث من يتكون ذيال العراب فيلم إىل الرواية

 األكادديي على جائزة حصل م أيضاً  1974 عام الثاين اصتزء مث ,أوارد األكادديي على وحصل ,باتشينو
 ) انًتنت (. 1990 عام الثالثية من األخَت اصتزء مث ,أوارد

 الروانات
 The dark area 1955 اظتظلمة( )الساحة. 
 The fortunate  1965 احملظوظ( )اضتاج. 
 The Runaway Summer  )1966)صيف اعتروب. 
 Six Graves to Munich 
  )1976)ست أضرحة اىل ميونخ. 
 The god father  )العراب(1969     -  Fools Die ) 1978). 
 The Sicilian   )1984)الصقلي. 
 The Last Don   )1996)دون األخَت. 
 omerta  )2000 )أومرتا. 
 The Family  )2001)العائلة. 

 قصرية قصص
 The Last Christmas  ) 1950)عيد اظتيالد األخَت 

 السينارنوىات
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 The godfather 1972(  ) العراب. 
 The godfather 2  1974(  الثاين اصتزء: ) العراب. 
 The earth quake )1974 )الزلزال. 
 Super man ) 1978 ) الرجل اطتارق. 
 2) super man  1980)  2الرجل اطتارق. 
 The godfather 3  1990 الثالث( اصتزء: )العراب. 
 The Discovery   ) انًتنت ( 1992)االكتشاف (. 
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 ( 0-اسامارة حتليل العينة ) فيلم العراب 
 فيلم العراب اجلزء األول  )شرنط التفيلم مقسم ايل مخسة أجزاء(

 األولاجلزء 
 

الاظليل ووسائل األداء وادلؤثرات  شكل اجلملة ادلوسيقية رقم ادلقياس
 الصوتية

 الاحليل النغمي

 (07:00من د )
 (09:00إىل د )

 رتلة موسيقية راقصة مبهجة
 

آالت نفخ ؿتاس مع آالت إيقاعية )سنَت, 
 وسنبال( وصوت تصفيق

 
 نغمة ماجَت

 (09:06د )
 (10:05إىل د )

على إيقاع الفالس رتلة موسيقية 
 اعتادئ

آالت نفخ ؿتاس مع آالت إيقاعية )سنَت, 
 نغمة ماجَت وسنبال( وصوت تصفيق

( إىل 11:55من د )
 (13:56د )

 

 رتلة موسيقية خلفية ضتوار
 

آالت نفخ ؿتاس مع آالت إيقاعية )سنَت, 
 وسنبال( وصوت تصفيق

 
 نغمة ماجَت

 ( إىل14:48من د )
 (16:45د )

اقصة يف حفل رتلة موسيقية ر 
 الزفاف

اظتسيطر آلة األوكورديون مع آالت النفخ 
النحاس وأصوات اظتدعووين بالعرس والغناء 

 باإليطالية مع التصفيق واطتبط باألرجل
 نغمة ماجَت

 (18:05من د )
 (20:12إىل د )

أغنية حاظتة يف حفل الزفاف باللغة 
 اإلؾتليزية

إيقاع حامل واظتسيطر آلة اظتاندولُت مع 
 األوكورديون

 نغمة ماجَت

( إىل 20:22من د )
 نغمة ماجَت اظتسيطر آالت النفخ اطتشيب والنحاسي رتلة موسيقية راقصة بإيقاع الفالس (21:15د )

( إىل 22:17من د )
 (22:22د )

رتلة موسيقية سريعة يف غناء 
 نسائي أوبرايل مر بشكل عابر داءأ أوبرايل نسائي

 
 نغمة ماجَت

إىل  (23:48من د )
 (23:58د )

رتلة موسيقية سريعة لدخول تورتة 
 العرس

رتلة سريعة مع التصفيق وآالت النفخ 
 النحاسي

 نغمة ماجَت

( إىل 25:45من د )
 (26:15د )

رتلة موسيقية راقصة على إيقاع 
 الفالس

وكورديون ألاآلالت اظتسيطرة اظتاندولُت وا
 والسنَت

 نغمة ماجَت
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(  إىل 26:17من د )
 (26:58د )

 نغمة ماجَت آالت النفخ النحاسي مع إيقاع السيوينج رتلة موسيقية ناعمة بدون حوار

 

 الجزء الثاني

الاظليل ووسائل األداء  شكل اجلملة ادلوسيقية رقم ادلقياس
 وادلؤثرات الصوتية

 الاحليل النغمي

 (01:00من د )
 (01:21إىل د )

رتلة ضتنية حزينة تعرب عن مقتل 
 األب الروحي

رتلة ضتنية عبارة عن سالمل ماجَت 
 بآالت النفخ اطتشيب

 نغمة ماجَت
 

 (02:39من د )
 (02:48إىل د )

حركة  النفعالرتلة موسيقية سريعة 
 البطل بعد مقتل األب الروحي

 
 رتلة بآالت النفخ اطتشيب

 
 نغمة مانَت

 (07:17من د )
 (07:45إىل د )

حركة  النفعالرتلة موسيقية سريعة 
 البطل بعد مقتل األب الروحي

 نغمة مانَت صوت رياح و أمطار

 (07:49من د )
 (08:39إىل د )

آالت وترية وآالت نفخ خشيب  رتلة موسيقية تبعث عن الغموض
 مع صوت أمطار

 نغمة مانَت

( إىل د 12:50من د )
(13:35) 

آالت النفخ اطتشيب وصوت  رتلة موسيقية ىادئة
 إطالق ناري

 مانَتسلم 

 (17:05من د )
 (17:52إىل د )

 سلم مانَت آالت نفخ خشيب diminnwindoرتلة 
 

( إىل د 21:50من د )
(23:40) 

ت آالت وترية مع صوت  آال رتلة موسيقية هبا غموض وترقب
النفخ وصوت سيارة شرطة و رعد 

 غزيرة وىرولة اقدام أمطارو 

 سلم مانَت

( إىل د 24:52من د )
(25:14) 

 سلم مانَت آالت نفخ خشيب قصَتة هبا غموضرتلة 

 ( إىل 35:12من د )
 (35:50د ) 

 سلم مانَت أالت وترية رتلة موسيقية هبا غموض وترقب

( إىل د 37:35من د )
(37:55) 

 سلم مانَت آالت وترية رتلة موسيقية هبا غموض وترقب

( إىل د 41:50من د )
(41:59) 

صوت رياح شديدة دليل على  موسيقى دال يوج
والصراع الداخلي يعقبها  االنفعال

 صوت طلق ناري وحتطيم مبٌت

 
 دال يوج

( إىل د 43:22من د )
(44:45) 

 

ومنها  انفعاليةصوت موسيقى 
 السًتجاعموسيقى على البيانو 

 مواقف ماضية

 سلم ماجَت آالت نفخ ؿتاسي
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 اجلزء الثالث
 الاحليل النغمي الاظليل ووسائل األداء وادلؤثرات الصوتية ادلوسيقيةشكل اجلملة  رقم ادلقياس

 (07:35من د )
 (07:45إىل د )

ظهور اصتملة اظتوسيقية الرئيسية 
 سلم مانَت بآالت اظتاندولُت واآلالت الوترية بالفيلم

 ( إىل 10:52من د )
 (13:15د )

ظهور اصتملة اظتوسيقية الرئيسية 
 مستمربالفيلم يتكرر بشكل 

آالت اظتاندولُت واآلالت الوترية مع باقي 
 اآلالت بشكل أوركسًتايل

 
 سلم مانَت

( إىل د 16:19من د )
(17:14) 

 رتلة مفرحة يف العرس

أجراس كنيسية يف البداية ورتلة موسيقية 
بآالت النفخ النحاسي  مع صوت السنبال, 

 وإيقاع اظتارش بطبلة اصتنب
 اظتعلقة أثناء السَت

 َتسلم ماج

( إىل د 17:45من د )
(18:18) 

 رتلة مفرحة يف العرس
أجراس كنيسية يف البداية ورتلة موسيقية 

بآالت النفخ النحاسي  مع صوت السنبال, 
 وإيقاع اظتارش بطبلة اصتنب اظتعلقة أثناء السَت

 سلم ماجَت

( إىل د 18:22من د )
 رتلة موسيقية راقصة يف العرس (18:35)

 رتلة صغَتة على إيقاع الفالس واألوكورديون
 سلم ماجَت 
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 اجلزء الرابع

 شكل اجلملة ادلوسيقية رقم ادلقياس
الاظليل ووسائل األداء 
 وادلؤثرات الصوتية

 الاحليل النغمي

( إىل د 00:40من د )
(01:25) 

وترية مع أالت نفخ  اآلت رتلة هبا غموض وترقب
 خشيب

 سلم مانَت

 (01:30من د )
 (02:09إىل د )

نفخ خشيب مع آالت  اآلت رتلة هبا إيقاع راقص نوعا
 التشيلو والكونًتا باص

 سلم ماجَت

 (02:10من د )
 (03:40إىل د )

تكرار نفس اصتملة ولكن على 
 خلفية  حوار بُت اظتمثلُت

نفخ خشيب و أالت  اآلت
 والكونًتا باصالتشيلو 

 سلم ماجَت
 

( إىل د 06:45من د )
(07:15) 

 موسيقى راقصة
 

 سلم ماجَت نفخ ؿتاسي مع وتريات اآلت

( إىل د    07:40من د )
(07:52) 

        موسيقى راقصة على 
 خلفية حوار

 سلم ماجَت أوكورديون فرنسي مع بيانو

( إىل د     23:30من د )
(28:34) 

 الطفل تعميدموسيقى حاظتة أثناء 
موسيقى خلفية حوار تتدرج من 

 االرتفاعاطتفوت إىل 

موسيقى باالورغن الكنسي 
يتخلل اظتوسيقى صوت بكاء 

مث صوت إطالق  طفل رضيع,
نار يف سياق الدرامى ومنها 

 لصوت أجراس الكنيسة

 سلم مانَت

( إىل د 34:30من د )
 اليوجد صوت تكسَت زجاج يوجد موسيقى ال (34:45)

( إىل د 34:49)من د 
(35:15) 

 سلم مانَت نفخ خشيب اآلت موسيقى خافتة
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 اجلزء اخلامس

 شكل اجلملة ادلوسيقية رقم ادلقياس
الاظليل ووسائل األداء 
 وادلؤثرات الصوتية

 الاحليل النغمي

( إىل د 01:04من د )
(03:34) 

 

هناية الفيلم بنزول اظتوسيقى 
الرئيسية للفيلم كخلفية للنهاية 

 وعرض األشتاء

آالت وترية, مندولُت, آالت نفخ 
خشبية واألداء يف شكل 

أوركسًتايل رتاعي مث دخول 
غتموعة النفخ النحاسي على إيقاع 

 الفالس

 سلم مانَت ومنو لسلم ماجَت
 

 
 الناائج

استخدم من خالل الدراسة التحليلية ظتشاىد الفيلم وموسيقاه يف اصتداول السابقة حبسب الدقائق اليت     
 فيها اظتوسيقى واظتؤثرات الصوتية اتضحت النتائج االتية واليت جتيب على تساؤالت البحث:

واظتتوسطة اغلبها يف  ,أن أسلوب اظتؤلف يف ابتكار اصتمل اظتوسيقية جاء بُت اصتمل اظتوسيقية القصَتة -1
كما استخدم بعض   ,يمة (ورتلة متكررة يف صورة ت ,ملة فاصليةاصتو  ,ملة حواريةاصت)ما بُت  سلم ماجَت

اآلالت فصائل استخدم آالت األوركسًتا و األسلوب األوركسًتايل حيث  ,الصغَتاصتمل اللحنية يف السلم 
 .واتسمت موسيقاه بالتعبَتية اضتاظتة ,اظتنفردة وأسلوب الكونشَتتو يف األداء

وقد جاءت نسبتها جيدة مقارنة أن اظتؤلف استخدم اظتوسيقى كداللة على األبعاد الدرامية يف الفيلم  -2
يف السياق الدرامي علي سبيل اظتثال  كما استخدم اظتؤثرات الصوتية كوسيلة مساعدة للداللة  ,بتلك األبعاد

 .استخدام الرياح الشديدة دليل على االنفعال والصراع
أكرب من روتا الذي ظهر جليا يف استخدام اظتوسيقى  بشكل  من خالل الدراسة اتضح أسلوب نينو -3

اظتؤثرات الصوتية بالفيلم حيث اقتصر دور اظتؤثرات الصوتية على وجودىا من خالل اظتشهد ومن صميم 
أو صوت غلق باب مثال أو جرس أو رياح أو  ,اضتوار كسماع طلق ناري أثناء مشادة بُت أبطال الفيلم
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أي وجود اظتؤثرات الصوتية عند نينو روتا كانت خترج من داخل  أثناء السَت يف الطريق ال أكثر أمطار
كما جاءت اظتوسيقى   ,األداء وال يعتمد عليها يف جتسيد حالة أو تصعيد دراما ضتدث ما الكتمالاظتشهد 

 يف معظمها.التصويرية عند نينو روتا موسيقى تعبَتية حاظتة 
اظتشهد وكان عتا دور فعال و واضح ودييز النسيج  اظتوسيقى عند نينا روتا احتلت الصدارة يف اكتمال -4

وموسيقى كتيمة أساسية للفيلم  ,وموسيقى حوارية ,الدرامي للفيلم من حيث وجود موسيقى فاصيلية
ظهرت جلية وأخدت تتكرر  بداية من اصتزء الثالث حىت هناية الفيلم و أصبحت مبثابة عالمة ؽتيزة باسم 

ينو روتا يف التأليف اظتوسيقي لألعمال الدرامية أو السينمائية  " اي وجود الفيلم وجتد أن ىذا من أسلوب ن
وأيضا  ,واستخدامو آلالت األوركسًتا السيمفوين ,تيمة موسيقية ظاىرة ؽتيزة تكون عالمة يف شهرة العمل "

 ,واضح وبروز آلة اظتندولُت واألكورديون بشكل ,على آالت النفخ النحاسي و اطتشيب بشكل كبَت االعتماد
 واآلالت اإليقاعية و االستخدام األوركسًتايل يف األداء يف بعض اظتشاىد.

ومن السرد السابق نستطيع إجياز القول بأن اظتؤثرات الصوتية عند نينو روتا ليس عتا أمهية ػتورية يف السياق 
اظتعٌت داخل اظتشهد  وإمنا ىي مبثابة وسيلة مساعدة للتأكيد على ,الدرامي لألحداث والتعبَت عن اإلنفعال

 .التمثيلي
 الاوصيات

 :توصي الباحثة باآليت
ظتا عتذا  ودعمو وختريج كوادر متخصصة يف الدراسات اظتوسيقية باصتامعاتاظتوسيقى  تخصصاالىتمام ب -1

 .التخصص من أمهية بالغة على الصعيد اجملتمعي و العلمي والعاظتي
ادراج حتليل االعمال العاظتية مثل فكرة البحث الراىن ضمن مادة حتليل اظتوسيقي العاظتية لدي الطالب  -2

الدارسُت لتخصص الًتبية اظتوسيقية بكليات الًتبية والكليات ذات الصلة ظتا لو من امهية بالغة يف ثقل فكر 
 والتحليل اظتوسيقي.   التأليفل الطالب الدارسُت اظتتخصصُت وتنمية مهاراهتم االبداعية يف غتا

يف فتح قسم خاص بالتأليف اظتوسيقي و  الدراسات العلمية اطتاصة بالتأليف اظتوسيقيباالىتمام  -3
 غتالؽتا يساعد اظتبدعُت واظتتخصصُت يف و كليات اإلعالم  ,الكليات ذات الصلة مثل معاىد السينما
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مؤلف العمل الدرامي على وضع الرؤية اظتوسيقية والقدرة على  باإلظتام بالقواعد اظتوسيقية ؽتا يساعداإلعالم 
حتليل وتررتة الفكر لتوصيلو ظتن سيقوم بوضع موسيقى األعمال اظتؤلفة سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح أو 

 اخل….دراما مسلسالت 
بشكل  وسيقى يف حياة الشعوببعمل دراسات و أحباث و ورش عمل وندوات عن أمهية اظت االىتمام -4

 .للمجتمع وحتضره بشكل خاصو الفٍت أثرىا يف النمو الثقايف عام و 
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