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  شناسانه صوت و تصویر بر مخاطب هاي زیبایی بررسی تعامل ارزش

  
  ، تهران، ایرانعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، شیرین مصباحی طریقی
 Sh.mesbahi@gmail.com)نویسنده مسئول(

  تولید سیما کارشناس ارشد،فرهاد مختاري
  

  چکیده
ي صوتی یک فیلم مستند، کارکردي به جز کـارکرد   توانند در حاشیه هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل و عناصري است که می

شود ـ آن است که مفاهیم متفاوتی، به  ي صدا تعبیر می منظور از چنین نقشی ـ که از آن به کارکرد زیبایی شناسانه. گرا داشته باشند واقع
تواند به القاي معانی عمیق تري دست زنـد کـه در    اي از صدا می چنین استفاده. یر از واقعیات موجود در صدا، به تماشاگر منتقل شودغ

  .ذهن فیلمساز شکل گرفته است
را از توان چنین کارکردي  در حقیقت آنچه به عنوان سؤال اصلی این پژوهش، مد نظر بوده است، دست یافتن به عناصري است که می

در این راه با استفاده از اطالعات موجود در اسناد، کتب، مجالت و منابع اینترنتی و نیز مشاهده و تحلیـل و بررسـی   . آنها انتظار داشت
  . هاي عملی چنین کاربردي در آثار مستند، درقالب روش اسنادي، به گردآوري مطالب مربوط به موضوع، پرداخته شد نمونه

بـدین  . و کنار هم نهادن آنها، موجب به دست آمدن نتایج جالبی، جداي از اطالعات موجـود در هـر یـک شـد    تحلیل مطالب مذکور 
ي  هاي زیباشناختی صدا و تصویر داراي عناصري است که هم در رابطه ترتیب از پژوهش حاضر این نتیجه حاصل آمد که اوالً؛ ارزش

ي دیگـري هـم در    اً؛ فارغ از این که عناصر زیبایی شناسی تصویر کدامنـد، نتیجـه  ثانی. یابند با یکدیگر و هم به طور مستقل کارکرد می
  . گردند می هاي مذکور چگونه قابل تعریف و تعیین رابطه با شناخت عوامل مؤثر در زیبایی شناسی صدا به دست آمد ؛ این که ارزش

تیو صدا، بافت صدا، زنگ صدا، تـن صـدا، طنـین صـدا،     نمایند که با تغییر در عناصري همچون سطح صدا، پرسپک می این نتایج چنین
توان به طور مسـتقیم بـه کارکردهـاي زیبـایی شناسـانه       سرعت صدا، جنس صدا، تکرار مداوم صدا و نیز وارونه کردن پخش صدا، می

  .دست یافت
. گردنـد  مـی  کارکردهایی را موجبي مخاطب و صدا چنین  اما عناصر دیگري هم وجود دارند که به طور غیرمستقیم و از طریق رابطه

ي ترکیبی صدا و تصویر، ابهام تصویري و  ي صدا، رابطه ي تکنولوژیک ارائه این عوامل نیز عبارتند از وضعیت فرهنگی مخاطب، شیوه
 برجستگی صوتی، توجه به حضور صدا در ساختار اصلی اثر، وضعیت زمانی و مکانی ارتباط مخاطب و اثر، شناخت صدا و درك آن

  . ذهنی مخاطب نسبت به صداهاي  توسط مخاطب و سرانجام وجود پس زمینه
ي اثر بخشیده و در غیر  توانند عمق زیادي به درونمایه ي خالقانه قرار گیرند، می هر یک از عوامل مذکور در صورتی که مورد استفاده

  . گردند می ياین صورت موجب بروز ساده انگاري و دور شدن یک فیلم مستند از مفهوم پرداز
  

  1.زیباشناسی صدا، مخاطب، رابطه ترکیبی صدا و تصویر :واژگان کلیدي
   

                                                             
  1392اردیبهشت ماه : تاریخ دریافت مقاله
  1392تیر ماه : تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
در تصور همگان سینما به صورت صامت متولد شد؛ اما این نکته مسلم است که در واقع سینما هیچگاه به معنی واقعـی  

تولدش به زبانی تصویري دسـت یابـد، امـا در    هاي  هنر سینما موفق شد در طی اولین سال. کلمه بدون صدا نبوده است
رویکرد به صوت، تنها توانست از هماهنگی صداي موسیقی و اجراي زنده ي آن در کنار تصویر، بـراي پوشـاندن صـداي    

  .دستگاه نمایش و تأکید بر احساسات درون تصویر بهره گیرد
ي  گردد، اما نیاز به حضـور صـدا در اندیشـه    می ، به عنوان تاریخ مشخص ناطق شدن سینما محسوب1927اگرچه سال 

پس از ورود صدا به سینما نیز بحث بـر سـر اسـتفاده یـا عـدم      . فیلمسازان دوره صامت هم به طریقی وجود داشته است
آمـده، برخـی نظریـه پـردازان همچـون       تاریخ تحلیلی موسیقی فـیلم استفاده ي از صدا باال گرفت و چنان که در کتاب 

برداشت نادرسـت از نیروهـاي نهفتـه در ایـن     «او در بیانیه اي اعالم کرد که . بدبینی با صدا برخورد کردند با 2آیزنشتین
 ،پدیده تازه، نه تنها از توسعه و تکامل سینما جلوگیري می کند، که ذخیره ي گرانبهایی را که تا کنون گرد آمده اسـت 

  ).56: 1377پورمندان، (» تهدید به نابودي می کند
ي زیبـایی   پیش بینی نمود کـه اسـتفاده   3بال باالشحال صدا در کارکردي واقعی، به تصاویر سینما افزوده شد اما  به هر

زیبـا  هـاي   با این وجود تنها در زمان کوتاهی، فیلمسـازان خـالق بـه قابلیـت    . شناسانه از آن نیازمند زمانی طوالنی است
  .شناختی صدا پی بردند

روي داد، امـا   سـینماي مسـتند  ي صدا در ابتداي دوران نـاطق، در   به رغم این که مهم ترین کاربردهاي زیبایی شناسانه
کمرنگ مانده  ي سینمایی، بسیار این حضور توأم با خالقیت و تفکر، هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملی، در اینگونه

بـاز ایـن سـینماي مسـتند      اي داستانی و زیبایی شناسی آن شد؛ وبه سرعت معطوف به سینمها  در حقیقت نگاه. 4است
این عدم توجه به مباحث تئوریک بعدها موجب بـروز  . بود که در سایه ي سینماي داستانی، به لحاظ تئوریک، فقیر ماند

دنبالـه رو  نوعی کمبود در کاربردهاي زیبایی شناسانه از صدا، در آثار مستند گردید والبتـه ایـن موضـوع در کشـورهاي     
در حقیقـت بهتـرین نمونـه ي چنـین کاربردهـایی از صـدا، در       . صاحبان اصلی سینماي مستند، نمـود بیشـتري یافـت   

شود که در کشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان، آمریکا و هلند به تولیـد رسـیده اسـت و     هاي مستندي مشاهده می فیلم
تندهاي کشـورهاي پیشـرو، همچنـان در بنـد کاربردهـاي صـرفاً       اکثر آثار تولیدي دیگر کشورها و حتی بسیاري از مسـ 

  .واقعگرا از صدا باقیماند
ي  هاي زیبایی شناسـانه  و قابلیتها  بیشتري از تواناییهاي  بنابر آنچه که در باال آمد، این پژوهش تالش می کند تا جلوه

  .صدا را در آثار مستند، معرفی و مطرح کند
ي موضـوعیت ایـن پـژوهش در     لید و پخش آثار مستند از سینما به تلویزیون، بخش عمدهبدیهی است به دلیل انتقال تو

البته ناگفته نماند که اختالفات موجود در مورد زیبـایی شناسـی صـدا در    . ي تلویزیون قرار خواهد گرفت ي رسانه حیطه
متولد شده و در کنار تصویر و تدوین،  سینما، جاي چندانی در تلویزیون ندارد؛ چرا که این رسانه از ابتدا به صورت ناطق

  .صدا نیز جزء عناصر بیانی آن محسوب می شود
  چارچوب نظري تحقیق 

، 1933است کـه در سـال   5پودوفکین باشد، متعلق به گیري فرضیات این پژوهش می اي که مبناي شکل ترین نظریه مهم
نقشی که صدا باید در فیلم بازي کنـد خیلـی مـؤثرتر از    «: آورده »فیلم تکنیک فیلم و بازیگري«در کتاب خود با عنوان 

  .6»اولین عملکرد صدا، تشدید یا افزایش نیروي بیانی مفهوم فیلم است. تقلید کورکورانه از ناتورالیسم است
                                                             
1. Eisenstein , Sergei. Mikhailovich  
2. Balazs , Bela 

این موضوع را ناشی از توجه و درگیري بیشتر مردم با فیلم داستانی و به تبع آن اهمیت یافتن مباحث نظري و شیوه هاي عملی موجود در  زبان فیلمدرکتاب خود با عنوان  کریستن متز .3
                                                                                        (  , p , , 1974 Film Language , Christian Metz 113(  .سینماي داستانی براي نظریه پردازان و سینماگران می داند

4. Podovkin , Vsevolod  
1. ص . دائره المعارف گرووز  105. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 ١٥/ ...شناسیزیبا هاي  بررسی تعامل ارزش
ال  

س
/ نهم

ماره
ش

 
جم 

 وپن
ست

بی
/

تان
ابس

ت
139

3
  

  اهداف تحقیق 
   .هاي زیبایی شناسانه ي صدا و تصویر شناخت چگونگی رابطه ي بین ارزش) 1
 .تصویر و هاي زیبایی شناسانه ي صدا ثر بر کیفیت رابطه ي ارزششناخت عوامل مؤ) 2
بـراي ایجـاد    ،مخاطب و تأثیر گذاري ي معنا به هاي زیبا شناختی صدا در فیلم مستند، در جهت ارائه توجه به قابلیت )3

  .درگیري فعال بین مخاطب و اثر
  .مستندشناخت عوامل و عناصر مؤثر در زیبایی شناسی صدا در آثار ) 4
  .شناسانه ي هر یک از آنها توجه به عناصر مختلف حاشیه ي صوتی آثار مستند و کارکردهاي زیبایی) 5
  

  هاي تحقیق  فرضیه
بافـت  : ي صدا در آثار مستند به عوامل متعددي بستگی دارد که برخی از آنهـا عبارتنـد از   هاي زیبایی شناسانه ارزش) 1

ي ترکیبـی صـدا و    ، خصوصیات فرهنگی مخاطب، رابطـه 9زوده شده، پرسپکتیو صدا، اصوات واقعی یا اف8، زنگ صدا7صدا
  .تصویر، ابهام تصویري و برجستگی صوتی، حضور فانکسیونل صدا در ساختار اصلی اثر

  .هاي مستقل است زیبایی شناسی تصویر و صدا در آثار مستند داراي ارزش) 2 
 
  زیبایی شناسی گفتار متن  
گفتـار در  « :در جایی گفتـه اسـت کـه    ،فیلمساز فرانسوي که اعتقاد زیادي به زیبایی شناسی گفتار دارد 10روبر برسون 

 ،در فیلم باید کالم متراکم شود چندان که بر تصویري که همراه خود دارد .همانند گفتار در تئاتر یا داستان نیست ،فیلم
  . 11»تأکید نکند

، بیـان  »گفتار مسـتقل «و » کالم مکمل تصویر«د گفتار در سینما، به دو شکل او در ادامه، تقسیم بندي خود را از کارکر
که البتـه منظـور نظـر سـینماي مسـتند      (در واقع این تقسیم بندي را می توان به شکل گویاتري نیز بیان کرد . می کند

حالت دوم به یک عامـل  در حالت اول اطالع رسانی می کند و در . گفتار یا توصیفی است یا کارکردي: )است نه داستانی
  . هنري تبدیل می شود که تصویري ذهنی، بر تصویر عینی  فیلم  می افزاید

  . زیبایی شناسانه قرار می گیرد در این بخش به حالت دوم پرداخته می شود؛ جایی که گفتار در خدمت اهداف
در یک نگـاه کلـی،   . املی به آنها دارددر این رابطه عواملی وجود دارد که چگونگی کارکرد زیباشناختی گفتار، بستگی ک

  .بندي، شیوه ي نگارش و دیدگاه صداي گوینده، لحن، کیفیت کلمات، جمله: این عوامل را می توان اینگونه برشمرد
   

  ي صدا نقش دارند  عوامل و عناصري که مستقیماً در کارکرد زیبایی شناسانه
 سطح صدا   -

هـر چـه حجـم    . در رابطه اسـت ) دیدگاه مخاطب(نما و فاصله منبع صدا با دوربین ي  بلندي یا همان حجم صدا با اندازه
بلنـدتر شـدن   . صداي بلندتري حس می شود و هر چه کمتر باشد، صدا آهسته تر به گوش مـی رسـد   ،صدا بیشتر باشد

مینـه اي  صدا در زمینه اي ساکت، موجب تأکید بیشتري می گردد و عکس همین امر در مورد سـطح پـایین صـدا در ز   
  . موجب تضعیف موضوع یا شخصیت مرتبط با صدا می گردد ،شلوغ

                                                             
6. texture 
7. timbre 
8. perspective 
9. Bresson , Robert  

   .36ص  ،1364 ،تهران ،فاریاب ،وزد می باد هر جا بخواهد ،احمدي ،بابک. 10 
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در حقیقت استفاده از سطوح پایین تر در صداي آثار مستند مستلزم زمینه سازي بسیار حساب شده اي است که توجـه  
تـدا بـه سـراغ    مخاطب را به صدا جلب کند زیرا همانطور که اشاره شد تماشاگر براي درك مفاهیم و اطالعات موجود، اب

تصویر می رود و پایین بودن شدت صدا بدون ایـجاد ترکیـب صحیـح الزم، خود به خود آن را در موقعیـت ضعیف تري 
  . از تغییرات ناگهانی در سطح صدا نیز به قصد ایجاد شوك استفاده می شود. قرار می دهد

  بافت صدا   -
صداي خشن، صـداي لطیــف، صــدایی آرام، صــداي     . دکیفیتی است که موجب پیدایش حالتی خاص در صدا می شو

بافـت صـدا   . را به آنها می بخشـد ترسنـاك و غیـره، هریـک داراي کیفیتـی در درون خـود می باشند که حس مربوطه 
از ترکیب صدایی با یک بافت ویژه، بـا عوامـل دیگـر    . تواند احساس موجود در درون خود را در فیلم به جریان اندازد می

در این حالت احساسات متفـاوتی قابـل انتقـال بـه     . توان به نتایج جالبی دست یافت شدت یا پرسپکتیو، می ،طنینمثل 
   .تماشاگر است؛ احساساتی که در صداي اولیه وجود ندارد

  تن صدا -
بسـتگی  ي صدا هم نام برده شده و به فرکـانس صـدا    از این مشخصه، با عنوان دامنه. تن صدا همان زیر و بمی صداست

این عامـل  . در واقع هر چه فرکانس باالتر باشد، صدا زیرتر، و هر چه فرکانس پایین تر باشد، صدا بم تر خواهد بود. دارد
نیز، از تغییر در تن صدا به منظور حاملی براي مقاصد ویـژه  . نقش مهمی در تشخیص صداهاي موجود در باند صدا دارد

در  ،جـان فـورد   اثـر » دره ي من چه سبز بود«ي فیـلم  ه از ناتـوانی پسـر بچـهدر فیلم بهره گرفته می شـود؛ طنـزي ک
  .  صحبت کردن مردانه حاصل شده، نتیجه ي این کارکرد است

بسته به مواردي همچون موضوع، تصویر و ترکیب صدا و تصویر، می توان چنین ادعا کرد که صداهاي بم تر، محکم تـر،  
توانند باشند و مفاهیمی همچون شادي، سبکی، عشق، حرکت، سرعت، دسیسـه و امثـال   غمگین تر، آرام تر و غیره، می 

  .بهتر منتقل می گردند ،آن، از طریق صداهاي زیرتر
  زنگ صدا  -

در تعریفـی دقیـق تـر،    . ماهیت صـدا را تعییــن مـی کنـد     ،زنگ صدا به کیفیت نیز تعبیر شده است و در واقع به نوعی
ایـن کیفیـت   . روي آالت موسیقی مختلف یا صداهاي انسانی، زنگ صدا نامیده می شوداختالف تن زنگ صداي یک نت 

گـذارد لـذا تعریـف دقیقـی از چگـونگی       داراي ویژگی هایی است که در افراد گوناگون تـأثیرات متفـاوتی بـر جـاي مـی     
 ،شـرایط موجـود در فـیلم   با این حال . کارکردهاي زیباشناختی آن در یک اثر مستند یا حتی داستانی، قابل ارائه نیست

  .نوع معناي انتقالی از این راه را تعیین می نماید
  بعد صدا   - 

این کارکرد واقعی بعد صداست و صداي داراي . بعد صدا احساس دوري یا نزدیکی منبع صدا را به مخاطب القاء می کند
بعـد صـدا و خـارج کـردن آن از      یـر در هرگونـه تغی . گرایی بیشتري برخوردار است بعد، صداي زنده تري است و از واقع

. ي کارکرد واقعگرا، موجب پدید آمدن شرایطی غیر واقعی می گردد که به درگیر کردن مخاطب خواهـد انجامیـد   حیطه
  .این تغییر اگر حساب شده باشد می تواند براي گسترش مفهومی صحنه به کار رود

  طنین صدا   -
طنین نسبت به دامنه و فرکانس . تعریف مشخصی است که پیشتر بدان اشاره شدطنین یا پژواك، از نظر فیزیکی داراي 

ایـن کیفیـت در سـینما، موجـب شـکل      . از اهمیت کمتري برخوردار است ولی در توضیح بافت یا حس صدا ضروریست
 ،ي خـود موجـب زیبـایی    ایـن احساسـات نیـز بـه نوبـه     . گیري عمق بیشتري در احساسات موجود در صـدا مـی گـردد   

البته این موارد دلیل استفاده همیشگی از تغییر درطنین . ثیرگذاري بهتر وایجاد ارتباط محکمتري با مخاطب می شودتأ
  .نیست و فیلم تعیین می کند که در وضعیت طنین صدا تغییري ایجاد شود یا نه
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  جنس صدا   -
در مـورد  . اهیت منبع صـدا وجـود دارد  منظور از جنس صدا در اینجا همان ویژگی هایی است که به صورت پنهان، در م
شـاید در ایـن مـورد اسـتفاده از لفـظ      (صداهاي انسانی، تفکیک جنس به صداهاي مردانه، زنانه و کودکانه معمول است 

که هر یک از این صداها خود می تواند در ترکیب با دیگر عوامل مثل بافـت و غیـره قـرار بگیـرد و     ) جنسیت بهتر باشد
ي  ي تازه حاصل آورد؛ مانند صدایی مردانه و لطیف یا صداي زنانـه ي ترسـناك یـا صـداي کودکانـه     صدایی با ویژگی ها

توجه بـه ایـن نکتـه    . هاي غیرقابل وصفی می گردد خشن، که از ترکیب جنس با بافت به وجود می آید و موجب تفاوت
خـتالف تـن موجـود در صـداهاي     ضروریست که آنچه موجب بروز تفاوت بین صداهاي انسانی گوناگون می شود، فقط ا

زنانه و مردانه و کودکانه نیست، بلکه ویژگی دیگریست که سبب می شود حتی صداهاي مشابه مردانه و زنانـه از لحـاظ   
منظور از جنس صدا این ویژگی است که در صـداهاي حیوانـات و صـداهاي بـر آمـده از      . تن از یکدیگر تمیز داده شوند

  .وجود دارد برخورد اشیاء با یکدیگر نیز
  سرعت پخش صدا  -

اما چه در دستگاه هـاي پخـش فـیلم و چـه در     . صدا به طور طبیعی با سرعتی برابر سرعت پخش تصویر، ارائه می گردد
چنین تغییري در سـرعت پخـش موجـب بـروز تغییراتـی در      . قابلیت تغییر سرعت طبیعی پخش صدا وجود دارد ،ویدئو

  . شودبرخی ویژگی هاي دیگر صدا نیز می 
صداي بم تري حاصل می گردد؛ یعنی کیفیت تن صدا دچار تغییر مـی   ،به عنوان مثال هر چه سرعت پخش کمتر شود

همچنین در این صورت بافت صـدا، جـنس   . عکس این موضوع نیز در مورد افزایش سرعت پخش صدا صادق است. شود
معموالً کاهش سرعت پخش صدا موجب بروز حالتی ذهنـی و روانـی   . صدا، زنگ و طنین صدا نیز دچار تغییر می گردند

افزایش سرعت پخش صدا نیز، درمواردي با افزایش ریتم درونی صدا . شود که متناسب با بیان چنین مفاهیمی استمی 
به عالوه از کاهش و یا افزایش سرعت پخش صدا می تـوان در سـاخت صـداهاي    . موجب تأثیرگذاري در تمپو می گردد

  .تغییر خواهد یافت ،ظرمورد نیاز بهره گرفت و طبیعیست که کارکرد واقعی صداهاي مورد ن
  ي صدا  پخش وارونه - 

در شرایطی که مفهوم طبیعی صـدا یـا شـکل    . ي تصویري، از آخر به اول است پخش وارونه صدا معادل پخش یک قطعه
توان از وارونه کردن سرعت پخش براي القاء برخی مفاهیم ذهنی و ایجـاد حـالتی درونـی و     آن داراي کارکرد نباشد، می

توجه به این نکته ضروریست که در صورت استفاده از چنین تغییري در صدا، دیگر بـه هـیچ   . یلم سود جستروانی در ف
  .وجه فرم طبیعی، مفهوم و دیگر کیفیات صدا نظیر تن، بافت، جنس و غیره، قابل تشخیص نیست

  تکرار صدا  -
اسـت کـه از آن بـه حلقـه کـردن صـدا       در اینجا منظور از تکرار صـدا، اسـتفاده از الیـت موتیـف نیسـت بلکـه امکـانی        

)looping (اگر یک جلوه صوتی خاص را پیاپی، در فواصل دقیق و با سرعت حساب شده تکـرار کنـیم   .تعبیر می شود، 
به خلق معناي جدیدي منجر می گردد که افزایش تنش، پدید آمدن حالتی غیرعـادي یـا القـاي پریشـانی روحـی یـک       

   .از آن جمله است ،شخصیت در فیلم
یعنی تغییر در سرعت پخش صدا و پخش وارونه ي آن، علـی رغـم رابطـه ي     9و  8در انتها باید متذکر شد که دو مورد 

به نوعی هم جزء خصوصیات اصلی صدا به حساب نمی آیند اما یک پله باالتر از موارد بعـدي یعنـی    ،نزدیک با اصل صدا
قــرار   ،کارکــرد زیبـایی شنــاسانه ي صــدا نقـش دارنـد       عناصري که به طــور غیـرمستقیــم در چگونــگی    عوامل و

   .گیرند می
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   نقش دارند ي صدا عوامل و عناصري که به طور غیرمستقیم در چگونگی کارکرد زیبایی شناسانه )ب
  هاي فرهنگی مخاطب  ویژگی -

ویژگی هاي افراد منتسب به هر فرهنگ، داراي تفاوت هاي گاه  .جغرافیاي فرهنگی گسترده اي دیده می شود ،در جهان
شـناخت  . ناچیز است و حتی گـاهی اشـتراکاتی وجـود دارد   ها  در پاره اي موارد هم تفاوت. بنیادي، با یکدیگر می باشند

ویزیـونی  پخش تل. این خصوصیات فرهنگی به فیلمساز مستند امکان می دهد تا از صدا به طور کاربردي تري بهره گیرد
تفـاوت هـاي فـردي    «. آثار مستند نیز نقش ویژگی هاي فرهنگی، شخصیتی و اجتماعی مخاطب را پررنگ تر مـی کنـد  

مثالً افراد تحصیل کرده تر، بـا رسـانه برخـوردي    . ي مخاطب و رسانه اثر می گذارد ناشی ازمتغیرهاي اجتماعی، بر رابطه
وعده داده اند و آنچـه در عمـل عرضـه مـی کننـد،      ها  محتوایی که رسانه انتقادي تر دارند و به ویژه در مورد تفاوت بین

  .   12»حساسند
ي ارائه ي فیلم را در نظر بگیرد و مختصات مخاطب را به طور دقیـق ترسـیم    براي این کار، مستند ساز، ابتدا باید حوزه 

. ي فیلم بهره برداري کند تشکیل دهندهنماید؛ در این صورت قادر خواهد بود بر اساس ویژگی هاي او، از عوامل مختلف 
این موضوع یعنی ویژگی فرهنگی تماشاگر، در مباحث مربوط به زیبایی شناسی چنان اهمیتی می یابد کـه در صـورتی   

  . ي معنا منجر شود که به آن کم توجهی شود، ممکن است به وارونه جلوه دادن مفهوم، وتخطئه
  ي صدا  ي ارائه هاي تکنولوژیکی شیوه ویژگی -

این کـه  . است» چه نوع تکنولوژي«، »چه طریقـی«صدا از چه طریقی به گوش مخاطب می رسد؟ در حقیقت منظور از 
به گوش مخاطب برسـد یـا توسـط بلنـدگوهاي متعـدد سیسـتم        14دیستورشنو  13نویزصدا با کیفیت پایین و به همراه 

کننـده اسـت زیـرا حتـی برخـی      ایـن موضـوع بسـیار تعیـین     . دالبی دیجیتال و در نهایت کیفیت، تفـاوت زیـادي دارد  
از رده خارج، کامالً خنثـی و   هاي اصلی صدا که در زیبایی شناسی آن مؤثر است، توسط یک شیوه ي قدیمی و  ازویژگی
  . رکرد می شودبدون کا

ي اینها در حالیسـت کـه تماشـاگر     بیند همه طنین صدا، تن صدا و در سیستمی نا کارآمدتر، سکوت، آسیـب زیـادي می
از امکان بهتري براي قرار گرفتن در معـرض صـدایی خـالق     )الاقل در وضع متوسط(تلویزیونی مدرن یا تماشاگر سینما 

ي  و به طور ویژه بـا حاشـیه   ،الزم جهت درگیر کردن تماشاگر با فیلم مستند بهره مند است؛ چرا که شرایط تکنولوژیکی
  .برایش فراهم است ،آن
  ي ترکیبی صداها و تصاویر  رابطه -
بـه خـوبی    والتـر مـرچ    این گفته ي 15»قدرت ترکیب نوین صدا و تصویر اصل و اساس کار برد خالقیت آمیز صداست«

این عمل گاه از روي ضرورت انجام می شود یا از روي مصـلحت و گـاهی نیـز بـه      .اهمیت این موضوع را روشن می کند
  . فنی و از این قبیل است ،دالیل اخالقی

   :16نمودار زیر به درك بهتر رابطه ي ترکیبی صدا و تصویر در یک فیلم ناطـق کمـک می نماید
  
  
  
  

  .در رابطه اي دوجانبه است ،هر یک از قطعات باندهاي صدا و تصویر با دیگر قطعات  صدا و تصویر همجوار خود ،در شیوه ي مونتاژ عمودي: A – 11نمودار 

                                                             
  .35ص  ،، چاپ اول1381 ،تهران ،سیماهاي  کانون اندیشه پژوهش .سروش ،شناخت مخاطب تلویزیون ،شیخ ،سرکیسیان و سعادت ،سعیدیان و وازگن ،مینو و ایما ،نیکو. 11

12. Noise  
13. Distortion 

   .103ص  ،1381 ،تهران ،فارابی ،طراحی صدا براي دیدن ،توسعه ي فن صدا به منظور یاري دادن ذهن براي بهتر دیدن ،مرچ ،والتر. 14
  .23ص  ،1356 ،تهران ،نشر احیاء ،سینما و موسیقی بر اساس تئوري آیزنشتاین ،ضابطی جهرمی ،احمد. 15
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این نمودار، شیوه ي مونتاژ در فیلم ناطق را نشان می دهد و حاوي رابطه اي است که مونتـاژ عمــودي خوانــده شــده     

بـه عبـارت    .داراي حرکت هاي مشـابه درونـی هسـتند    )وتص(در اینـجا قطعـات مونتـاژي تصویـر و موسیـقی «. است
چنـان  . 18»تصویر اسـت  17قطعه نوار صوتی از نظر حرکت درونی معادل و هم ارز صوتی حرکت بصري یا تجسمی ،دیگر

ایـن مطلـب را بایـد     .هر پالن با پالن قبل و بعد و نیز با باند صدا در ارتباطی دوطرفه است ،که در نمودار مشخص است
ي مونتـاژي   و بعد خود نیز داراي نوعی رابطه داد به طوري که می توان گفت هر پالن حتی با صداي پالن قبل گسترش

منظـور از نـوع تصـویر عـواملی     . نوع تصاویر در هر پالن، و کیفیت صدا در جهت دهی به ترکیب مورد نظر مؤثرند .است
     ..ود در پالن تعریف می شوندنور و حرکت موج ،رنگ ،اندازه ،است که در رابطه ي با موضوع

  ابهام تصویري و برجستگی صوتی  -
همانطور که قبالً اشاره شد، طبقه بندي حواس در انسان به گونه اي است که در ابتـدا حـس بینـایی قـرار مـی گیـرد و       

و چه مسـتند،  ي یک اثر سینمایی، چه داستانی  این بدان معنی است که بیننده. سپس شنوایی، المسه، چشایی و بویایی
ابتدا به سراغ مواد بصري می رود و در صـورتی   ،براي دریافت اطالعات و معانی و مفاهیم موجود آشکار و پنهان در فیلم

آنگاه به سـراغ گـوش    ،که آنچه به دنبال آن است، در تصاویر موجود در قاب یافت نشود یا توان درك آن را نداشته باشد
این نکته از نظـر علمـی و   . ي صوتی، به آنچه می خواهد، برسد هاي موجـود در حاشیهخود خواهد رفت تا با تحلیل صدا

موضوعی ثابت شده است، بنابراین الزم است فیلمساز مستند با شناخت و بهـره گیـري از آن، در راه تأثیرگـذاري     ،روانی
   .فیلم و ارائه ي آنچه می خواهد، گام بردارد

هاي زیبایی شناسانه مؤثر واقع شـود، ایجـاد    واند در افزایش سهم صدا در ارزشنخستین چیزي که در این صورت می ت 
نوعی از ابهام در تصویر است و سپس به کارگیري صداهایی برجسته، تا به دریافت اطالعات و مفاهیم توسـط تماشـاگر،   

بـه عبـارت    .19»وجود باشددرقاب تصویر همیشه باید چیزي آمیخته به راز م«:  »رندي تام«ي  به گفته .جهت داده شود
دیگرمی توان چنین گفت که وقتی تماشاگر فکر می کند اطالعاتی که از طریق چشـم مـی گیـرد کافیسـت، دیگـر بـه       

بنابراین آنچه مغز مخاطب را به سراغ گوش می فرستد حالتی از ابهام در تصویر است؛ تاریـک  . گوشش زحمت نمی دهد
نمـاي نقطـه نظـر     ،یـک تصـویر خیلـی درشـت     ،مه، زاویه ي نامعمول دوربین ،بخار ،و روشنایی پالن، حرکت کند، دود

عجیب و غریب و البته به فهرست مذکور باید تصاویر فیلتر شده، ماسکه شدن آنچه بیننده به دنبال دیـدن آن اسـت یـا    
ر را بـه کمـک   هرچه بیشتر درگیر شده و هر حسی، حواس دیگـ  ،دراین حالت تماشاگر«. موارد دیگري را هم اضافه کرد

  .20»می طلبد؛ تماشاگر خود به بازي فرا خوانده می شود
  توجه به حضور صدا در ساختار اصلی اثر  -

این موضـوع چیـزي نیسـت کـه تمـام و کمـال در       . براي استفاده ي زیبایی شناسانه از صدا، باید از قبل به آن فکر کرد
قابلیـت   ،ي خالقه از صدا در یک اثر مستند نامیده می شـود  استـفادهشاید تنها بخشـی از آنـچه که . مونتاژ شکل بگیرد

براي جلوگیري از چنین وضعی باید صدا را در سـاختار  . آن را داشته باشد که در مرحله مونتاژ و صداگذاري، هویت یابد
ر چند مزیـت دارد؛  این کا. اصلی فیلم وارد کرد؛ یعنی درست از زمانی که تصویرنامه ي یک فیلم مستند شکل می گیرد

از آنجـا کـه تهیـه ي برخـی      .از همان ابتدا مشخص می شود که به چـه صـداهایی نیـاز دارد    ،اول این که براي فیلمساز
ایـد کـه بـا علـم بـه چگـونگی       بهتر آن می نم ،صداهاي مورد نیاز فیلم به طور آرشیوي غیر ممکن یا بسیار دشوار است

گر قرار باشد هـیچکس روي صـحنه   «دیگر این که . ود در سرصحنه اقدام شودبه ضبط صداهاي موج ،ي از صدا استفاده

                                                             
16. Plastic 
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بنابراین [به تبع آن تماشاگران هم به آنچه روي می دهد گوش نمی دهند؛  ،به آنچه در حال رخ دادن است گوش ندهد
دا آدم هـر قـدر هـم کـه طـراح صـ      ؛ اي فیلم به خودي خود جالب نیستندصداه] کارکردي هم براي صدا متصور نیست

سواي خصلت هاي ذاتیشان، صداها فقط هنـگامی جالـب توجـه و اعتنـا می شوند که یکی یا تعـدادي از  . اي باشد نابغه
گـوش او کـار    ،بدیهی است وقتی شخصی مشـغول صـحبت کـردن اسـت     .شخصیت هاي فیلم، آن صداها را درك کنند

، یـا بـه سروصـداي دور و    )دنیا برخی اوقات جیغ کشـی (؛ بنابراین اگر شخصیت مدام در حال حرف زدن باشد کند نمی
؛ مگـر آن  صدا که ارزش نمایشی چندانی نـدارد اعتنا باشد، آن وقت آن صداها چیزي نیست مگر یک مشت سرو برش بی

؛ که البته چنـین کـاري بـدون طراحـی قبلـی      21»که در جاي دیگري از فیلم گنجانده شود که کسی به آن گوش بدهد
  .بسیار دشوار است

  وضعیت زمانی و مکانی ارتباط مخاطب و اثر -
کـه برتمامیـت فـیلم     ،هاي زیبایی شناسانه ي صدا دریک فیلم مستند نه فقط بر ارزش ،این موضوع به طور غیر مستقیم

امیـد   ،به طور کلی هرچقدر شرایط زمانی و مکانی ارتباط مخاطب و اثر به شرایط ایده آل نزدیـک تـر باشـد    .تأثیر دارد
در چنین شرایطی عـالوه بـر همـه ي تمهیـدات دیگـر      . ري به ایجاد درگیري فعال بین مخاطب و فیلم وجود داردبیشت

  . وجود خواهد داشت ،موجود در یک فیلم، کارکرد زیبایی شناسانه ي صدا هم، در صورتی که بدان توجه شده باشد
  میزان شناخت و درك تماشاگر از صدا  -

بـه  (هر چند می توان تماشاگران یک فـیلم   .مستند می تواند تماشاگران زیادي داشته باشد یک اثر سینمایی داستانی یا
را در یک طیف خاص جا داد اما این طبقه بندي معموالً تمامی ویژگی هاي تماشـاگر را بـه عنـوان    ) خصوص اثر مستند

ممکـن اسـت فقـط     ،ر سـینمایی ي یـک اثـ   بر اساس این ادعا، تماشاگران دسته بندي شـده . یک فرد در نظر نمی گیرد
براساس سن، در این دسته قرار گرفته باشند؛ این امکان می تواند براساس حرفـه، سـطح تحصـیالت، جنسـیت و مـوارد      

مـی توانـد حـداکثر پارامترهـا را در نظـر       ،به عنوان مثال تعریفی این چنین از مخاطب یک فیلم مستند. دیگر نیز باشد
ي موسـیقی دانشـگاه تهـران تحصـیل     که در رشـته   ،سال 25تا  22ن پسر خارجی بین همه ي دانشجویا«: داشته باشد

   .»کنند می
این است که گاهی مفهوم از دل صدا بیرون می آید ؛ مثالً سطح صدا یا بافـت   ،در اینجا یک نکته نباید اشتباه شود و آن

تماشاگر عام تر منتقل می کنـد؛ در ایـن    معناي مورد نظر را به) همان خصوصیات اصلی صدا که ذکر شد(و یا تن صدا 
  صورت دیـگر حرف هاي قبلی در ارتبـاط بـا تماشـاگر معنـی نـدارد زیـرا نسـبیت در مشخصـات اصـلی صـدا راه پیـدا            

بافت و یا تن و موارد اصلی دیگـر، بـر روي    ،در حقیقت سطح صدا .نمی کند وهمین امر باعث تأثیرگذاري آن می گردد
   .سطح سواد و فرهنگ، یک تآثیر خواهند داشت ،تمامی تماشاگران با هر بهره هوشی

  وجود پس زمینه هاي ذهنی در مخاطب نسبت به صدا  -
اطـب  در حقیقت ریشه در پسزمینه ي ذهنی مخ ،این موضوع که بیشتر درمورد موسیقی یک فیلم مستند نمود می یابد

به کمک یـک صـدا ـ کـه در بیشـتر        ،خاطرات خوب یا بد زیادي دارد؛ بسیاري از این لحظات ،هر کس در زندگی .دارد
هر صدا می تواند به طور مشترك در افـراد زیـادي    .در ذهن افراد پر رنگ می شود _موارد یک قطعه ي موسیقی است 

بدیهی است که پس زمینه ي ذهنی هر نفـر کـه    .ذهنی کندي  اقدام به پر رنگ کردن و بر جسته کردن این پس زمینه
مثبت یا منفی و تلخ یا شیرین باشد ؛ در او امید را زنده کند یا افسرده و  می تواند ،مترادف با صدایی خاص شکل گرفته

شــدن   بنابراین عالوه بر بار مفهومی که در یک صدا هسـت، ایـن خطـر وجـود دارد که بـا پررنــگ   .اندوهگینش سازد
مفهوم مورد نظر فیلمساز مستند به کناري زده شده و مفهوم قبلـی موجـود    ،پسزمینه هاي ذهنی مخاطبان آشنا با صدا
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فضـاي حسـی جدیـدي از     ،حتی ممکن است در این حالت بـه جـاي یـک مفهـوم     .در ذهن تماشاگر جایگزین آن گردد
  .هیچ معناي دیگري را ندهدصداي مورد نظر در ذهن تماشاگر پدید آید که مجال شکل گیري 

  
  گیري نتیجه

این موارد توسط  .و توانایی هاي صدا در آثار مستند را در مواردي خالصه کردها  قابلیت ،به طور کلی می توان کارکردها
 .جلوه هـاي صوتـی و سکـوت خلـق می شود ،موسیقـی ،یعنی گفتـار ،همه ي عناصر موجود در باند صداي آثار مستند

بلکه شاید بتوان ازکارکردهـاي زیبـایی    ،البته خالصه کردن بدان معنی نیست که موارد زیر تمامی قابلیت هاي صداست
   .شناسانه ي بیشتري در زمینه ي صدا در آثار مستند  یاد کرد

   :موارد یاد شده عبارتند از
  .حالت یا احساسی را بیان می کنند  -
 .مشخص می کنندکندي یا تندي روند وقایع را   -
 .یک محل جغرافیایی را نشان می دهند  -
  .یک دوره ي تاریخی را نشان می دهند  -
  .طرح و نقشه اي را روشن می کنند  -
  .کارکتري را مشخص می کنند  -
  لحـظات یا مـکان هاي ظاهـراً نامرتبـط را مرتبـط    ،تصـاویر ،افـکار ،کارکترها  -

 .می سازند    
 .ایی را برجسته کرده یا کاهش می دهندواقعگر  -
 .ایهام را برجسته کرده یا کاهش می دهند  -
  .توجه را به نکته اي جزئی جلب کرده یا از آن منحرف می کنند  -
 .تغییرات زمان را نشان می دهند  -
 .را هموار و منطقی می سازندها  تغییرات ناگهانی بین نماها و صحنه  -
  ه وضعیـت دیگـر را به منظـور ایجـاد حالت دراماتیـک مؤکد گذر از وضعیتـی ب  -

 .می کنند    
  .یک فضاي صوتی را توصیف می کنند  -
 .تماشاگر را تکان داده یا آرامش می بخشند  -
 .حادثه اي را بزرگ کرده یا برعکس تعدیل می کنند  -
 .بر وجهی استنادي تأکید می کنند  -
  .دهنداز کنشی درونی خبر می   -
 .رویدادي را در گذشته یا آینده تداعی می کنند  -
  .یک فضاي ذهنی را تر سیم می نمایند  -
  .پرسشی اساسی را در رابطه با موضوع مستند ایجاد می کنند  -
  عاملی طبیعی یا مصنوعی را تجسم می بخشند و آن را تلطیف کرده یا اغراق آمیز   -

  .جلوه می دهند   
  .طرح می افکنندها  تازه اي را در صحنه عمق روانی  -
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