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نگره ی کارکردی به جلوه های صوتی فیلم

1 استاديار دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر )نويسنده ی مسئول(     

E-mail: hashemiart@gmail.com

2 کارشناسی ارشد سینما، دانشکده ی سینما و تئاتر دانشگاه هنر  

E-mail: mortezahqg@yahoo.com

3 اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد مرتضي حسیني گلکار با عنوان مطالعه ی فرآيند طراحی و 

تحلیل صدای فیلم متناسب با تصوير و داستان )نگره ی شکل گرا-کارکردی( به راهنمايي دکتر سید محسن ها شمي 
است. 

تاريخ پذيرش مقاله: ٠٧/٠٨/٩2
تاريخ دريافت مقاله: 16/٠٩/٩3

سید محسن  ها شمی1، مرتضی حسینی گلکار2

چکیده
به مجموعه ی تالش هايی که نظريه پردازان سینمايی، برای شناسايی و طبقه بندی تأثیر جلوه های صوتی، 
و بطور کلی صدا در فیلم به انجام رسانده اند، کارکردگرايی گفته می شود. علت اين نام گذاری اين است که 
اين متفکران، مانند باالژ1، کراکوئر2 و ديگران، تأثیر اصوات را با عنوان کارکرد)هايی( برای صدای فیلم3 
دسته بندی می کنند. در اين مقاله قصد داريم به مطالعه ی پرسش های اساسی کارکردگرايان پیرامون ماده ی 
خام، دامنه، فرآيند و شیوه های تأثیر جلوه ی صوتی بپردازيم. از اين  رو ابتدا متغیرهای کیفیت فیزيکی، 
همگامی  و همگرايی را وضع خواهیم کرد. فرض بر اين است که اين متغیرها، مشخص کننده ی ماهیت و 
چگونگی فرآيند تأثیر جلوه های صوتی، در نتیجه کارکرد )يا کارکردهای( آن ها هستند. گام بعدی، آزمودن 
اين  )شیوه ها(.  است  فیلم  در  برای جلوه های صوتی  کارکردهای شناسايی شده  با مطالعه ی  متغیرها  اين 
فیلم  از ساير اصوات  دانستن جلوه های صوتی  متمايز   برای  را  ما  متغیرها،  آزمودن  بر  بررسی عالوه 
)موسیقی و گفتار( ياری می دهد )دامنه(. تالش شده است مطالعه ی جاری با ذکر نمونه هايی از سینمای 
ايران و جهان غنی تر و کاربردی تر شود. در پايان، به وسیله ی اجتماع متغیرها در مفهوم وضعیت انطباق، 
ماده ی خامی  نظری برای جلوه های صوتی در شکِل فیلم طرح خواهیم کرد، چنان که ادراک نسبت میان 

اجزای سازنده ی آن، فرآيند تأثیر جلوه های صوتی را نیز آشکار می کند.

کلیدواژه ها: نگره ی کارکردی، جلوه ی صوتی، فیلم.



66

قی
سی

مو
 و 

شی
مای

ي ن
ها

نر
 ه

مۀ
نا

  9
3  

ان
ست

زم
 و 

یز
پای

  | 
 9 

ره
شما

 |  
نر

ه ه
شگا

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

علم
مة 

لنا
ص

وف
د

1- مقدمه
اين تمايل وجود دارد که مفهوم جلوه های صوتی را به صدای چیزها ساده کنند. صدای شکستن 
چیزی، صدای راه رفتن و ... اما اين ديدگاه به هیچ وجه جامع  و مانع نیست؛ بخصوص ازاين رو که 
منظور، صدای واقعی چیزها در زندگی روزمره است. ممکن است اصوات بسیاری در حاشیه ی 
صوتی فیلم وجود داشته باشند، که اساسًا مصنوعی اند و يا )در واقعیت خارج از فیلم( به پديده ای 
غیر از آن چه که به  عنوان منبعشان ديده می شود، تعلق دارند. حتی ممکن است جلوه ی صوتی منبع 
فیزيکی نداشته باشد، بلکه تنها به ضرورتی بیانی، در حاشیه ی صوتی جای گرفته باشد؛ مانند 

نويز الکترونیکی هولناکی که تنها برای افزايش تأثیر يک صحنه به آن اضافه شده است.
برای  بايد  که  است  پرسش هايی  از  يکی  فقط  می آيد؟«  منبع  کدام  از  »جلوه ی صوتی  که  اين 
شناخت و درک جلوه ی صوتی پاسخ داده شوند. برای پاسخ به پرسش های اساسی ديگر، بايد 
متغیرهايی فراتر از منبع صوت را مورد توجه قرار داد. در اين مقاله چنین متغیرهايی را شناسايی 
خواهیم کرد؛ سپس صحت و روابط آن ها را در تجربه های سینمايی خواهیم آزمود؛ تا در نهايت از 

آن ها برای دست يافتن به ماهیت جلوه های صوتی و فرآيند تأثیر آن ها سود ببريم.

2- اهداف و روش پژوهش
پرسش های اساسی پیرامون جلوه های صوتی از منظر کارکردی، به شکلی زنجیروار به پاسخ 
يکديگر وابسته اند. نخستین پرسش اين است که: چه اصواتی جلوه ی صوتی هستند و چه اصواتی 
نیستند؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش، بايد میان انواع اصوات در حاشیه ی صوتی فیلم مرزهايی 
ابتدا تأثیر جلوه های صوتی در فیلم  قائل شد. برای يافتن چنین مرز هايی )هرچند کمرنگ(، بايد 
را،  دوم  اساسی  پرسش  پاسخ  بايد  ديگر،  بیان  به  کنیم.  بررسی  را  اصوات(  ساير  از  )متمايز 
»جلوه های صوتی چه کارکردهايی دارند؟«، بیابیم. برای پاسخ دادن به اين پرسش نیز بايد ماهیت 
ساختی جلوه های صوتی را شناسايی کنیم. اين مهم ما را به پرسش سوم هدايت می کند: جلوه های 

صوتی چگونه و از چه چیز ساخت می يابند؟
را  کارکرد جلوه های صوتی  بر  متغیرهای مؤثر  ابتدا  فوق،  به پرسش های  دادن  پاسخ  برای 
معرفی می کنیم. اين متغیرها، بیشتر از بازخوانی آرای متفکران کارکردگرا استخراج خواهند شد 
و فرضیه ی ما را شکل خواهند داد: ماهیت و ساختار يک جلوه ی صوتی، و البته کارکرد آن در 
فیلم، بطور مستقیم نتیجه ی همین متغیرها است. گام بعدی آزمودن فرضیه است. برای اين منظور 
را  کارکردها  و  متغیرها  میان  روابط  تا  کرد،  خواهیم  مطالعه  را  صوتی  جلوه های  کارکردهای 
استنتاج کنیم. کارکردهای مورد نظر، از سنت تجربی-نظری کارکردگرايان استخراج و با توجه 
به کاربرد عملی آن ها در آثار سینمايی بررسی خواهند شد. هدف اين پژوهش تبديل تجربه به 
اصول، و بررسی کارکردها برای سنجش صحت متغیرها از طريق مطالعه ی میدانی )بررسی فیلم( 
خواهد بود. پس از بررسی متغیرها، اين امکان فراهم خواهد شد که برای پاسخگويی به پرسش 
نخست، مرزهايی میان جلوه های صوتی و ساير اصوات فیلم مشخص کنیم. پس از اين مراحل، 
فرصتی فراهم خواهد آمد تا )به  عنوان نتیجه ( نگره را به نظريه نزديک کنیم. به بیان ديگر، از منظر 

کارکردی، ماده ی خام جلوه های صوتی و فرآيند تأثیر آن ها را شناسايی کنیم.
چنانچه در پیشینه ی پژوهش، پیرامون آرای باالژ و کراکوئر اشاره خواهد شد، حجم منابع 
که  منابعی است  از  به مراتب کمتر  ماهوی جلوه های صوتی،  پیرامون شناسايی  آرای مکتوب  و 
از  بیش  مقاله ی حاضر،  در  بنابراين،  است.  داده شده  اختصاص  کارکردها  اين  فهرست بندی  به 
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منابع کتابخانه ای به منابع میدانی )فیلم( متکی خواهیم بود. البته الزم به ذکر است که آنچه آرای 
نويسندگان مقاله بر شمرده می شود، مانند متغیرها، تا حدی ملهم از آرای متفکران پیشین است 
که در اين موارد به منبع الهام ارجاع داده شده است. تالش کرده ايم تا آن جا که ممکن است، منابع 
میدانی از آثار برجسته ی سینمای ايران باشند تا ضمن پژوهش، بزرگداشتی از خالقیت هنرمندان 

بومی  داشته باشیم.

3- پیشینه ی پژوهش
کسانی که صدای فیلم را بررسی می کنند معمواًل در يکی از اين دو مسیر گام بر می دارند: يا به 
بررسی روابط صدا و تصوير می پردازند و يا به بررسی روابط صدای فیلم و داستان/درام. گروه 
دوم، کارکردگرايان نامیده می شوند؛ چرا که تالش خود را به شناسايی و طبقه بندی اثرات بالقوه ی 
صدا در فیلم، با عنوان کارکرد، معطوف داشته اند. در میان ايشان باالژ و کراکوئر بیشترين تأثیر 
را دارند. جرج برت4 نیز نظريه های قابل تأملی در اين رابطه دارد اما بر موسیقی فیلم متمرکز است.

است.  پیرامون موسیقی سنگین تر  فیلم  کارکردی صدای  مطالعه ی  ترازوی  کفه ی  کلی  بطور 
منول5  و  ها نتلی6، )در کتابی با عنوان تکنیک موسیقی فیلم٧(، پرندرگاست٨ )در موسیقی فیلم: هنر 
فراموش شده(، همچنین مهران پورمندان )در تاريخ تحلیلی موسیقی فیلم(، و نیز آقايان خواجه نوری 
و تمجیدی )در موسیقی فیلم( طبقه بندی هايی را از کارکردهای موسیقی فیلم ارائه کرده اند. برای 
نمونه مک پرندرگاست، چنین طبقاتی را ارائه می کند: »الف( خلق فضايی قانع کننده برای مکان و 
به  عنوان  پنهان شخصیت؛ پ(  زوايای  و  افکار  روانی،  يا خلق حاالت  برجسته سازی  زمان؛ ب( 
پرکننده در پس زمینه؛ ت( کمک به حفظ تداوم در تدوين؛ ث( افزودن احساس به صحنه ی ايستا« 
)مکپرندرگاست، 13٨1: 254(. کارکردگرايان اصول مشخصی برای طبقه بندی خود ارائه نمی کنند 
»موسیقی  تمجیدی:  و  خواجه نوری  مانند  می دهند،  قرار  اصل  را  تأثیر  نفس  کلی،  به صورتی  يا 
فانکسیونل٩ اشاره می کند، تأکید دارد، پیوند می دهد، وقايع را تفسیر می کند و رفته رفته بخشی از 
الگوی دراماتیک ساختار فیلم را به خود اختصاص می دهد« )خواجهنوری و تمجیدی، 13٧5: ٧5(. 
اين دسته بندی ها معمواًل سنتی و يا تجربی اند و ازاين رو علی رغم اشتراکات شان، با توجه به ديدگاه 
پژوهشگر متفاوت اند. در مقايسه با فهرست مک پرندرگاست، پورمندان دسته بندی متفاوتی دارد: 

1. دنبال کردن حرکت های موجود در تصوير، 2. نمايش احساسات و عواطف موجود 
در تصوير، 3. بهره بردن از موسیقی برای نمايش مکانی ويژه، 4. موسیقی برای 
زمانی ويژه، 5. موسیقی به  عنوان قدرت نمايشی1٠، 6. برای پرداخت شخصیت، ٧. 
برای پیش آگاهی تماشاگر، ٨. القای درون مايه ی اصلی فیلم. )پورمندان، 13٧٧: ٩6(

در مقابل، جلوه های صوتی حجم کمتری از مطالعات نظری را به خود اختصاص داده اند. باالژ 
فیلم  از صدای  اين جنبه  به  فیلم خود، بیشترين توجه نظری را  و کراکوئر در کتاب های تئوری 
که  اين  آن  و  دارد  قابل تأملی وجود  نکته ی  ايشان  ارزشمند  نظريه های  درباره ی  البته  داشته اند. 
صدای فیلم را يک کلیت در نظر می گیرند؛ بخصوص مرزی میان موسیقی فیلم و جلوه های صوتی 
قائل نمی شوند. اين نکته به  خودی  خود، محل مناقشه نیست اما بر روش مطالعه تأثیر می گذارد. 
با چنین رويه ای، تفاوت میان انواع صدا، يعنی آنچه جلوه های صوتی، موسیقی و گفتار را از هم 
متمايز و در نتیجه مرزی میان اين انواع، از نظر کنش وری بیانِی آن ها در فیلم )متناسب با ساختار 
و ماهیتشان( ايجاد می کند، بررسی نخواهد شد. همین ويژگی سبب شده است که مطالعات اين 
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دو، بر يافتن کارکردهای بالقوه متمرکز باشد و نه بر مطالعه ی ساختار و ماهیت کارکردها. البته 
آن ها، بخصوص کراکوئر، اشاره های قابل  تأملی به اين مهم دارند، که راهگشای ما در ادامه ی بحث 
خواهد بود، اما به لحاظ نظری از ارائه ی پاسخی برای اين پرسش ها که »جلوه های صوتی چگونه 
و از چه ساخته  شده اند؟« و »در نهايت، ساختار آن ها چه تأثیری بر کارکرد آن ها دارد؟«، پرهیز 

می کنند. اين ها تعدادی از پرسش های اساسی ما خواهند بود.

4- متغیرهای مؤثر بر ساختار و کارکرد جلوه های صوتی
ويژگی های  مطالعه ی  فیلم،  در  صوتی  جلوه های  کارکردهای  و  ساخت  چگونگی  شناخت  برای 
جلوه)ها( ی صوتی، ضرورتی اجتناب ناپذير است. چنین ويژگی هايی می توانند عناصر ساختار و 
يا منتج از چنین عناصری باشند؛ به هر شکل، برای يافتن آن ها بايد ابتدا متغیرهايی را که ممکن 
است بر کیفیت مادی جلوه ی صوتی و نیز بر روش ادراک جلوه ها توسط مخاطب اثرگذار باشند، 

شناسايی و بررسی کنیم. از مادی ترين کیفیت يک جلوه ی صوتی آغاز می کنیم.

4-1- کیفیت فیزیکی صدا
کیفیت فیزيکی صدا بر متغیرهای ديگر تأثیرگذار است. اين که يک جلوه ی صوتی از چه فرکانس هايی 
و با چه کمیت و ترتیبی، تشکیل شده است مشخص می کند که چه ماهیتی دارد و نسبت آن با ساير 
عناصر فیلم چیست. اين ويژگی ها را می توان به صورت زير در کیفیت فیزيکی صدا جستجو کرد:

الف. کیفیت فرکانسی
الف.1. دامنه ی فرکانس ها

صدايی که بوسیله ی اجسام فلزی و خشن تولید شده است، تأثیری عاشقانه نخواهد داشت. اين 
تأثیر ناشی از دامنه ی فرکانس های يک قطعه ی صوتی است؛ جلوه ی صوتی ماليم صدايی است که 

معمواًل از فرکانس های متوسط11 و بم12 تشکیل می شود.
الف.2. چیدمان اصوات در يک صدای مرکب

فرکانس های  باشد.  داشته  متفاوت  فرکانس های  با  اصواتی  که  است  صدايی  مرکب  صدای 
متفاوت ممکن است به هم نزديک يا از يکديگر دور باشند؛ اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، نسبت 
میان اين فرکانس های متفاوت است. اصواتی که فرکانس اجزای آن ها نسبت عددی صحیح دارند 

برای ذهن مطبوع ترند.  ها رمونی و آکوردهای مطبوع در موسیقی متأثر از همین ويژگی اند.
ب. محیط صوتی

ب.1. کیفیت بازآواها
صوت ماهیت موجی دارد و پس از برخورد با سطوح، عالوه بر تغییر در کیفیت فیزيکی اش، 
يکديگر می آمیزند و  با  بازآوا13 خوانده می شوند،  که  انعکاس ها  اين  اطراف منعکس می شود؛  به 
يک صدای مرکب جديد خلق می کنند و گاهی خود نیز چندين  بار منعکس می شوند. صدايی که 
بازآواهای فراوانی دارد، احتمااًل از جايی عمیق يا بزرگ با ديوارهای صیقلی، عمودی و يا خیس، 

ضبط/شنیده می شود.
ب.2. تأثیر رسانا

صدايی که از يک تلفن قديمی  با میکروفن و يا بلندگوی زغالی شنیده می شود، نسبت به همان 
صدا هنگامی که از يک خط تلفن همراه نسل سوم عبور می کند، فرکانس های محدودتری دارد. 
بی سیم ها معمواًل حتی نسبت به تلفن ها نیز محدوده ی کوچک تری از فرکانس ها را منتقل می کنند. 
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دامنه ی  و  کیفیت  در  تفاوت  از  چیز،  هر  از  بیش  را  صوت  يک  گوناگون  منابع  میان  تفاوت  ما 
فرکانس هايی که می شنويم درک می کنیم.

کیفیت فیزيکی صدا، بر انتظار ما از منبعش، محیطش و تأثیر روانی صدا تأثیر خواهد داشت؛ 
اما تنها عامل مؤثر بر کارکرد نیست. اين که يک صدای واحد همراه با چه تصاويری به مخاطب 
ارائه می شود به همان اندازه اهمیت دارد؛ بنابراين، در بررسی جلوه های صوتی بايد به عناصر 

پیرامون آن ها نیز توجه کرد. متغیر/مفاهیم آتی برای اين هدف وضع می شوند.

4-2- همگامی
جلوه های صوتی همراه با تصاوير فیلم پخش می شوند. حتی اگر بر پرده فقط سیاهی ديده شود، 
همین سیاهی را می توان به  عنوان عناصر روايی همراه با صدا در نظر گرفت. همگامی متغیری 
است برای سنجش کیفیت اين نوع همراهی. همگامی  را می توان به  عنوان متغیری کیفی، گسسته و 
فعال، در سه حالت تبیین کرد: الف( جلوه ی صوتی را عنصری در روايت تولید می کند؛ ب( جلوه ی 
صوتی هم نشین عنصری در روايت است؛ پ( جلوه ی صوتی عنصری مستقل است. بر اين اساس 

همگامی دارای سه کیفیت ممکن است:
1. منبع

نمونه، صدای يک جاروبرقی در  برای  به چیزی است؛  در جلوه ی صوتِی منبع، صدا متعلق 
صحنه. ممکن است منبع حتی ديده نشود، برای مثال صدای هیواليی نامرئی. به هر روی، اين يک 

شرط الزم است که منبع بايد ماهیت عینی و ملموس )بیشتر فیزيکی( داشته باشد.
2. هم نشین

جلوه ی صوتی هم نشین حالت پیچیده تری از نوع منبع است. در اين موارد صدا ناشی از وجود 
يک حالت انتزاعی در روايت است و نه يک ماهیت عینی. برای مثال، زمانی که ترس حاکم است. 
در بسیاری از فیلم های ژانر وحشت از اصواتی مرموز و فاقد منبع در حاشیه صوتی استفاده 
می شود. در فیلم جلیقه )2٠٠5(14، هر زمان که قهرمان داستان، جک، درحالی که در جلیقه ی بیماران 
روانی پیچیده و در يک کمد نگهداری از جنازه ها گذاشته شده است، راهی سفر تقريبًا ذهنی خود 
به آينده می شود، صدايی مغشوش، همراه با تصاويری مبهم، شنیده می شود. اين صدا جلوه ی 
از کجا  انتزاعی است. مشخص نیست چنین صدايی  صوتی سفر است؛ سفری که به خودی خود 

می آيد، شايد از ذهن جک؛ فقط وجود دارد و هم نشین لحظه ی سفر است.
3. فعال

در اين موارد جلوه ی صوتی موضوع کشمکش يا بخشی از يک کشمکش است، و يا در ايجاد 
تغییراتی در درام  به يک شخصیت عمل می کند،  اين نوع جلوه ی صوتی شبیه  کنش نقش دارد. 
ايجاد می کند و يا مستقل از ساير عناصر، تغییر حالت می دهد. صدای فعال ممکن است صدای 
منبعی خاص نیز باشد اما يک تمايز جدی وجود دارد: خودِ صدا کنش را انجام می دهد، نه منبع 
آن. نمونه ی جالب  توجهی از اين نوع همگامی  برای جلوه ی صوتی، در فیلم اجاره نشین ها )1365(، 
اين  در  می ترکد.  عبدی  اکبر  زدن  اثر صدای چه چه  بر  آب  لوله ی  فیلم،  میانه ی  در  دارد:  وجود 
انجام  به  بلکه صدای اوست که فعاالنه کنش را  لوله نیست؛  اکبر عبدی مسئول ترکیدن  صحنه، 
می رساند. بطور خالصه، جلوه ی صوتی فعال ناشی از کنش يا همراه با آن نیست )صدای شکستن 

شیشه(، بلکه صدايی است که کنشی دارد )شیشه را می شکند(.
بسیار پیش می آيد که جلوه ی صوتی ترکیبی از اين انواع سه گانه باشد يا در لحظه هايی از 



٧٠

قی
سی

مو
 و 

شی
مای

ي ن
ها

نر
 ه

مۀ
نا

  9
3  

ان
ست

زم
 و 

یز
پای

  | 
 9 

ره
شما

 |  
نر

ه ه
شگا

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

علم
مة 

لنا
ص

وف
د

نوعی به نوع ديگر تبديل شود. در خوابگاه دختران )13٨3(، صحنه ای وجود دارد که دختران برای 
نخستین بار به حمام جنی وارد می شوند. در میانه ی اين صحنه ناگهان صدای خنده ی شرورانه ای 
از  اما پس  نظر می رسد،  به  اين صدای خنده جلوه ی صوتی هم نشین  ابتدا،  در  شنیده می شود؛ 
اين ترتیب، جلوه ی  لحظه ای دختران پی می برند که اين صدای زنگ تلفن همراهشان است و به 
صوتی از هم نشین به منبع تغییر می کند. اين صدا باعث ترسیدن دختران و گم کردن نوار کاستی 
می شود که برادر يکی از آن ها برای ديگری ُپر کرده است تا عشق خود را ابراز کند. در ادامه ی 
روايت، دو دختر دوباره به آن مکان باز می گردند تا نوار کاست را پیدا کنند؛ بازگشتی که آن ها 
را درگیر ماجرايی جنايی می کند. بنابراين، صدا در نهايت فعال است چون دلیل گم شدن کاست و 

تغییر مسیر درام است.
در تمام موارد جلوه ی صوتی همگام با عنصر ديگری است. ممکن است عنصری به  عنوان منبع 
آن را تولید کرده باشد؛ ممکن است همگام و هم نشین با عنصر يا عناصر ديگری باشد؛ و يا عناصر 
ديگر ناشی از جلوه ی صوتی فعال باشند. عنصر يا عناصری که با جلوه ی صوتی همگام است، 
زوج آن جلوه خوانده می شود. زوج يک جلوه ی صوتی ممکن است انتزاعی باشد يا فیزيکی. به هر 
روی، میان جلوه ی صوتی و زوج آن همیشه تناسبی وجود دارد، اين تناسب را همگرايی می نامیم.

4-3- همگرایی و آشنایی
همگرايی را می توان بطور خالصه، به عنوان میزان تناسب جلوه ی صوتی با زوج همگامش تعريف 
با  بايد در کیفیت  فیزيکی جلوه ی صوتی و نیز در نسبت تغییر آن متناسب  اين تناسب را  کرد. 
زوجی که در روايت دارد، جستجو کرد. بنابراين، متغیر همگرايی رابطه ی مستقیم با متغیر کیفیت 
)به  عنوان زوجش(  با مفهومی  لطیف  از جلوه ای صوتی همگام  اگر الزم باشد که  فیزيکی دارد. 
استفاده کنیم، نمی توانیم جلوه را از برخورد چند تکه فلز سخت و شیشه به دست بیاوريم. گاهی 
همگرايی يک جلوه ی صوتی از تجربه ی زيسته ی مخاطب ناشی می شود، برای مثال بیشتر افراد 
سالم صدای شکستن شیشه را تشخیص می دهند. در اين موارد مخاطب با جلوه ی صوتی آشنايی 
دارد. آشنايی ممکن است مصنوع نیز باشد. يک جلوه ی صوتی زمانی که بارها و بارها در کنار 
يک زوج شنیده شود، به جلوه ی صوتی آشنا برای آن زوج بدل می شود. بنابراين، متغیر همگامی  
رابطه ی مستقیم با همگرايی دارد؛ به اين ترتیب که تکرار همگامی، سبب افزايش آشنايی در کیفیت 

همگرايی می شود.
در  کالسیک  شرطی سازی  مفهوم  کمک  به  می توان  را  آشنايی  ايجاد  و  همگرايی  صحت 
از طريق  يادگیری  فنون  برای  که  است  عنوانی  داد. شرطی سازی کالسیک  روانشناسی توضیح 
مجاورت دو پديده انتخاب شده است. اسدورو15 در کتابی تحت عنوان روانشناسی16، اين مفهوم 

را  چنین توضیح می دهد: 
شرطی سازی کالسیک دارای پیشینه ای است که رد آن را می توان تا ارسطو دنبال 
کرد. وی معتقد بود که يادگیری مبتنی بر مجاورت، يا به  عبارت  ديگر نزديکی زمانی 
و مکانی وقوع رويدادها است . . . در اوايل قرن بیستم پژوهش ايوان پاولوف1٧، 
عالقه و توجه جهانی فراگیری به بررسی يادگیری مبتنی بر تداعی را بر انگیخت . 
. . وی متوجه شد، پس از آن که چند بار به سگی پودر گوشت داده شد، حیوان در 
پاسخ به محرک های مرتبط با پودر گوشت )يعنی رويدادهای محیط( نیز بزاق ترشح 
می کند. حیوان با ديدن غذا، با ديدن دستیاران آزمايشگاه که برای او غذا می آوردند 
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يا شنیدن صدای پای دستیاران، بزاق ترشح می کرد ]حتی وقتی غذايی در کار نبود[ 
. . . پاولوف اين پديده را پاسخ های شرطی نامید. )اسدورو، 13٨٩: 246-24٧( 

شرطی شدن در انسان نیز صورت می پذيرد؛ زمانی که به گوجه  سبز فکر می کنید، آب افتادن 
دهانتان يک پاسخ شرطی است. آزمايش های علمی تری نیز صورت گرفته است؛ مانند شرطی کردن 
جهش زانوی انسان با يک زنگ1٨. از شرطی سازی با وسعت زياد در يادگیری و تربیت استفاده 
می شود. برای مثال، زمانی که فرزندتان را با دادن پاداش برای کارهای خوبش تشويق می کنید. 
البته اين نوع شرطی سازی ُکنشی1٩ يا ابزاری نام دارد چرا که شرطی سازی بر اساس پی آمد يک 
رّد  تمام موارد همواره »محرک سبب فعال شدن نوعی  به  هر روی، در  کنش صورت می گیرد. 
حافظه . . . و آن رد حافظه سپس باعث بروز پاسخ شرطی می شود« )اسدورو، 13٨٩:  24٨(. به 
همین شکل، زمانی که برای نخستین بار جلوه ی صوتی شنیده می شود )نخستین همگامی(، ردی 
در حافظه ايجاد می کند؛ تکرار همگامی اين رد را تقويت می کند )افزايش آشنايی(؛ پس از آن هر بار 

که جلوه ی صوتی شنیده شود، زوج آن نیز به خاطر خواهد آمد: آشنايی.
آشنايی ممکن است به عمد کنار گذاشته شود و همگرايی جديدی )برساخته( حاصل شود. در 
موارد،  اين  در  استفاده شود.  ديگر  پديده ای  برای  پديده  يک  يا صدای  مصنوع  از صدايی  واقع، 
همگرايی جديد معنای ارتقاءيافته را ايجاد خواهد کرد. زمانی که از صدای ژيغ ژيغ روی حرکت و لِه 
شدن حشره ای استفاده می شود )جنايت و مکافات )1٩٨3(2٠ صحنه ی افتتاحیه(، يا زمانی که در يک 
فیلم کارتونی صدای سوت قطار روی چهره ی بر افروخته ی شخصیت شنیده می شود، هدف ارتقاء 
معنی از طريق ايجاد همگرايی برساخته است. در اينجا، همگرايی برساخته ناشی از تناسبی است که 
مخاطب در ذهن خود ايجاد می کند؛ اين تناسب ممکن است از تجربه ای روان تنی باشد، مانند زمانی 
که سرتان واقعًا سوت می کشد؛ يا يک کیفیت حسی که جلوه ی صوتی آن را يادآوری می کند، مانند 

احساس ناشی از صدای ژيغ ژيغ که بی شباهت به حرکت حشره پشت گوش شما نیست.
آشنايی ناشی از تداوم همگرايی است، چه همگرايی واقعی باشد و چه برساخته. از سوی ديگر، 
آشنايی ممکن است محدود به جهان داستان باشد يا نباشد. در مورد جلوه های صوتی منبع، که 
جلوه ی صوتی صدای واقعی اشیاء و حوادث است، آشنايی از خارج از جهان داستان به فیلم وارد 
می شود، اما ممکن است با تغییر دادن صدای منبعی خاص به صدايی عجیب و تکرار مرتب آن، 

آشنايی جديدی برای جهان داستان خلق کرد.

4-4- وضعیت انطباق
کراکوئر در تئوری فیلم، دسته بندی ای را برای مطالعه ی صدا به کار می برد. اين دسته بندی ناشی 
از دو ويژگی دوگانه ی همگاه/غیرهمگاه21 و توازی/تضاد22 در صدا است که نسبت کارکردی صدا 
را با ساير عناصر فیلم مشخص می کند. بطور خالصه، همگاه به وضعیتی گفته می شود که صدای 
فیلم با تصوير منبعش همراه باشد، و غیرهمگاه به وضعیتی گفته می شود که صدا روی تصويری 
بجز منبعش شنیده شود. توازی حالتی است که صدا معنی موافق با تصوير دارد و تضاد زمانی 

.)kracauer, 1997: 111-112( که صدا معنی مخالف دارد
اين روش دسته بندی به شدت محدود است. نخست به اين دلیل که هیچ ساز و کاری برای 
مشخص کردن وضعیت کیفیت های دوگانه  پیشنهاد نمی شود. برای مثال، برای مشخص کردن اين 
که آيا جلوه ی صوتی از نظر معنی موافق با تصوير هست يا نه، هیچ ساز و کاری پیشنهاد نشده 
است. و ديگر به اين دلیل که اصوات بدون منبع )جلوه ی هم نشین( و يا تأثیر اصوات بر درام جدای 
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از معنی شان )جلوه ی فعال(، جايی در اين تقسیم بندی ندارند.
اين ايده  ی کراکوئر را می توان با اندکی  توسعه، و بازآرايی بر اساس مفاهیمی که در باال به 
آن ها اشاره شد، به مفهوم وضعیت انطباق ارتقاء داد. بر اين اساس، وضعیت انطباق نسبت جلوه ی 
انطباق  است. وضعیت  همگرايی  همگامی  و  کیفیت های  از  ناشی  و  فیلم  عناصر  ساير  با  صوتی 
مقدمه ای است برای شناخت کارکرد جلوه ی صوتی، چرا که ماهیت جلوه ی صوتی را در نتیجه ی 
کیفیت اثر آن آشکار می کند. برای همگامی  سه حالت )منبع، هم نشین و فعال( و برای همگرايی دو 
حالت )آشنا و برساخته( وجود دارد. حاصل ضرب اين حالت ها به شرحی که در جدول زير )انواع 

وضعیت انطباق( آورده ايم، خواهد بود:

  همگرايي  

همگامي
  

  
  غيرآشنا (آني/موقت)  آشنا

  برساخته  واقعي  برساخته  واقعي

  منبع
ــيِ  صـــــداي واقــع

ــديــده عيِپ ق  هــاي وا
  زندگي روزمره.

ــــداي پـديـده هـاي ص
تزي)  ن ــا عي (ف ق يروا غ

يت فيزيك ماه ي داراي 
ــطــور  ــدام (و ب ــه م ك

 هاآن انحصـــاري) از
  ساطع شود.

ناي  ـــ صــــداي آش
يده واقعيِ پد ي يك 

ــار  فت ــا ر عي ب ق وا
ــر ــي ــا غ ــا ي آشــــن

كن. (ر.ك.  م م ير غ
  توضيح پ)

صدايي كه يك منبع 
ي يد  ارب كفقط  تول

كن مي م م ــد، و  كن
در واقعيت  كه نيست

ـــتان دوباره  يا داس
  تكرار شود.

  نشينهم

ــهفــقــط  ــــورتب  ص
مــجــازي و مــوقــت 
ممكن اســــت. (ر.ك. 

ـــيح الف ، ذيــل توض
  )جدول

 هاي صوتيساير جلوه
 ينشين كه با عنصرهم

و  انــدزوجدر روايــت 
بدون تغيير يا با تغيير 

  اندك تكرار شوند.

ــواتي كه در زمان كوتاه و   بطور موقتاص
ــي در مخاطب در  ــيهبراي ايجاد حس  حاش

ـــوتي قرار مي هــاي ژانر (فيلم گيرنــدص
  .ند)اسرشار از اين اصوات وحشت

  فعال

ــــداي منبعي كــه  ص
جهــان  بر  يري  ث ــأ ت

دارد. (ر.ك. داســـتان 
  توضيح ب)

صــدايي آشــنا كه منبع 
ـــد و بر  ـــته باش نداش
تأثير  تان  ـــ هان داس ج

  بگذارد.

ـــدايي غير ـــنا كه يص ـــنيده  بار كآش ش
ارد گذشـود، بر جهان داسـتان تأثير ميمي

 ،براي مثال شود.و هرگز دوباره تكرار نمي
ـــداي مرموز ناگهان  و فقط يك بار يك ص

ــهر ــنيده مي يدر ش ــود و پس از ش آن ش
  شوند.تمام مردم شهر ديوانه مي

جدول 1. انواع وضعیت انطباق 

درباره ی بعضی از موارد اين جدول، ارائه ی توضیحاتی را الزم می دانیم: 
)الف( جلوه ی صوتی آشنا-هم نشین-واقعی، فقط به صورت مجازی و موقت ممکن است. مانند 
لحظه ی اول صدای خنده در مثالی که از خوابگاهِ دختران ذکر شد، که در اصل جلوه ی صوتی منبع 
است اما بطور موقت )به اشتباه( هم نشین فرض می شود. از آنجا که در زندگی روزمره، اصوات )که 
موج مکانیکی هستند( حتمًا منبعی فیزيکی دارند، وجود صدای هم نشین واقعی غیرممکن است، مگر به 
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شکلی که گفته شد. اگر در جهان داستان وجود اصوات هم نشین ممکن باشد و اصوات نیاز به منبع 
نداشته باشند )شايد در جهانی ديگر(، اين اصوات فعال هستند و نه هم نشین زيرا وجود/شخصیت 

دارند. اصوات هم نشینی که توهم يکی از شخصیت ها باشند نیز منبع دارند: مغز/ذهن شخصیت.
دارد. صدای جیغ پسرک در طبل  اما وجود  است  نیز کمیاب  )ب( صدای آشنا-فعال-واقعی 
حلبی )1٩٧٩(، پس از چند صحنه، به جلوه ی صوتی آشنا تبديل می شود. ويژگی اين جیغ اين است 

که می تواند شیشه ها را بشکند و بنابراين بطور ذاتی فعال است.
)پ( صدای غیرآشنا-منبع-واقعی در واقع زمانی است که صدای واقعی يک منبع واقعی در 
شرايطی غیرممکن شنیده می شود. نمونه ی بسیار خوبی از اين نوع صدا در سینمای ايران وجود 
دارد: در فیلم روبان قرمز، صحنه ای وجود دارد که داوود زخمی  شده است و قهرمان زن فیلم 
)محبوبه( سعی دارد به او آب بدهد. در آن منطقه که آب بسیار قیمتی است، قمقمه ای پیدا می کند. 
برای اطمینان از پر بودن قمقمه آن را تکان می دهد؛ صدای آب شنیده می شود؛ اما زمانی که سعی 
می کند به داوود آب بدهد، قمقمه خالی است. زن دوباره قمقمه را تکان می دهد و باز صدای آب 
درون قمقمه شنیده می شود. صدای قمقمه ناآشنا و درعین حال متعلق به همان منبع است. از آنجا 
که  برای هم نشین ندانستن جلوه های صوتی در اين روش وجود محیطی واقع گرا ضروری است، 
اين جلوه ها معمواًل ناپايدارند. در اين صحنه از روبان قرمز، زن که وحشت کرده است، قمقمه را 

کناری می اندازد و بالفاصله آب از قمقمه سرازير می شود.
وضعیت انطباق بطور مستقیم با کارکرد جلوه ی صوتی در ارتباط است؛ به عبارت ديگر، هر 
کارکرد معمواًل دسته ی مشخصی از اصوات با وضعیت انطباق مشخصی را طلب می کند. در ادامه ، 
به کارکرد های جلوه های صوتی بر اساس همین مفهوم و مفاهیم سازنده  ی آن خواهیم پرداخت. 

اين مطالعه در حکم آزمونی تجربی برای متغیرها نیز خواهد بود.

5- کارکردهای جلوه های صوتی
باالژ کارکردهايی را برای صدای فیلم مشخص می کند؛ همچنین از مکتوبات او پیرامون مونتاژ 
صدا نیز می توان کارکردهايی را استخراج کرد. در ادامه ی متن، اين آرا با متغیرهايمان تطبیق داده 
از آرای باالژ  با دريافت متداول  بنابراين در مواردی خوانش حاضر،  پیدا می کند.  شده و بسط 

متفاوت است؛ به همین دلیل گاهی از نقل قول مستقیم آرای باالژ پرهیز می شود.

5-1- صدای دراماتیک
به طور کلی، صدايی که جريان درام را تغییر دهد، بر آن تأثیری بگذارد يا خودش بخشی از آن 
باشد، در اين کارکرد قرار خواهد گرفته. شاخه های زير برای صدای دراماتیک قابل شناسايی است:

5-1-1- صدا همچون شخصیتی دراماتیک عمل کند
چنین صدايی لزومًا دارای همگامِی فعال است. باالژ )13٧6: 325-324(. مثالی فرضی می آورد 
اين کارکرد مشابه يک  که در آن، صدای دريا مالحی را برای ترک منزل اغوا می کند. صدا در 
شخصیت انسانی نیست، بلکه شخصیت وار است، چون کنشی به آن نسبت داده می شود. صدايی 
جلوه ی  است.  شخصیت وار  درنتیجه  و  کنش مند  پس  می شود،  جنون  سبب   )1٩٧3( جن گیر  در 
صوتی منبع، حتی از انسان )درصورتی که فاقد ساختار زبانی باشد( نیز ممکن است چنین باشد؛ 

مانند صحنه ی ترکیدن لوله در اجاره نشین ها و يا جیغ پسرک در طبل حلبی.
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5-1-2- صدا موضوع صحنه یا فیلم باشد
اين کارکرد از تقسیمات باالژ است )13٧6: 324-323(؛ در نويز سفید )2٠٠5(23 موضوع فیلم نوع 
خاصی از صدا است که پیام هايی از مردگان را با خود حمل می کند. چنین اصواتی را در  صورتی 
اين حالت، اگر صدا فعال  می توان دارای کارکرد دانست که در ساختار روايت دخالت کنند؛ در 

باشد، شخصیت وار و اگر نباشد، دارای اين کارکرد است.

5-1-3- صدای محیط با تأثیر دراماتیک
صدای محیط همواره تأثیری دراماتیک دارد، تنها کیفیت و عمق اين تأثیر است که اهمیت دارد. اثر 
دراماتیکی که صدای محیط ايجاد می کند، وابسته به کارکردهايی است که صدای محیط می تواند 
بیان دقیق تر صدای محیط، صدای منبعی است که اطالعات و احساسات متنوعی را  به  بپذيرد. 
به مخاطب منتقل می کند، از اين  رو اين کارکرد با کارکردهايی نظیر صدا برای انتقال اطالعات و 

فضاسازی، رابطه ی تنگاتنگی دارد.

5-1-4- صدا به عنوان روش کشمکش
اين مورد نیز از کارکردهای مورد توجه باالژ است، وی صحنه ای از فیلِم لويجی زامپا24، زندگی 
فراوان،  با سروصدای  پیر تالش می کند  آن دهقانی  که در  مثال می آورد  را   25)1٩4٧( در صلح 
کند  پنهان  نازی ها  از  خانه اش،  انبار  در  را  پرسروصدايی  و  حضور سرباز سیاهپوست، مست 
)باالژ، 13٧6: 326. می توان نمونه ی جالب و متأخری را در سینمای ايران جستجو کرد: در فیلِم يه 
حبه قند )13٨٩(، در صحنه ی کوتاه تشیع جنازه ی، خانواده دختربچه ها را وا می دارند تا با صدای 
بلند کتاب داستانی را برای زن دايی پیِر خانواده بخوانند؛ اين کار باعث می شود تا زن دايی پیر که 

بی خبر از مرگ شوهر است و گوش های سنگینی هم دارد، متوجه سروصدای تشیع نشود.

5-2- صدای بازنمایانه
صدای بازنمايانه، واقعه يا کیفیتی را مستقیمًا بروز می دهد؛ ممکن است بازنمايی ناشی از کیفیت 

فیزيکی صدا باشد، يا ناشی از محتوای آشنای صدا. از جمله در کارکردهای زير:

5-2-1- صدا برای بازنمایی محیط/مکان
 صدا به دو شیوه محیط و يا مکان را بازنمايی می کند:

از طريق بروز جلوه های آشنا  •
در اين حالت، مجموعه ای از جلوه های صوتی آشنا، مخاطب را هدايت می کنند تا به موقعیت 

مکانی داستان پی ببرد. صدای محیط )برای مثال فرودگاه( از اين جمله است.
نمايش کیفیت محیط در کیفیت فیزيکی صدا  •

همان طور که در مورد بازآواها گفته شد، صدا می تواند مشخص کند، حدوداً در چه محیطی از 
نظر فیزيکی ضبط شده است، يا از چه محیطی به گوش می رسد. اصوات منبع-واقعی بالقوه دارای 

اين کارکرد هستند. 

5-2-2- صدا برای تضمین  تاریخی و زمان
در کارکردِ صدا برای تضمین تاريخی، معمواًل همگامی از نوع منبع است؛ منابعی که اشارات ضمنی 
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تاريخی دارند )مانند يک لکوموتیو بخار(. کیفیت فیزيکی نیز به خصوص از جهت اثر رسانا، به بروز 
اين کارکرد کمک می کند. برای مثال پايین بودن کیفیت موسیقی  که از يک منبع قديمی پخش می شود. 
گاهی اين کیفیت فصل مشترک موسیقی فیلم و جلوه های صوتی می شود؛ برای مثال زمانی که از 
اصوات )نويزهای( الکترونیکی برای موسیقی فیلم های آينده گرا استفاده می شود. صدای محیط نیز 
نمايانگر وضعیت زمانی است، نه تنها از نظر تاريخی )صدای سم ستوران( بلکه بازه های زمانی 

روزانه مانند حجم ترافیک زياد در عصرگاه يک روز کاری يا سکوت سحرگاه يک روز تعطیل.

5-2-3- صدا برای انتقال اطالعات
صدا در اين حالت، اطالعاتی را منتقل می کند. اين شکلی بسیار ابتدايی از کارکردهای جلوه های 
صوتی است. گلوله ای شلیک شده است، تصوير آن را نديده ايم اما صدای آن، شلیک گلوله را اطالع 
جلوه های  تمام  کرد.  محسوب  نیز  کارکرد  اين  زيرمجموعه ی  می توان  را  محیط  می دهد. صدای 

صوتی آشنا، به دلیل يادآوری )اطالعات( زوج خود، ذاتًا اين کارکرد را دارند.

5-2-4- فضاسازی
فضاسازی حالتی ناشی از انواع کارکردها است، نه يک کارکرد مستقل و مجزا. فضاسازی ممکن 
پذيرد.  انجام  نیز  بازنمايانه  انواع صدای  يا  به کمک کارکردهايی نظیر صدای دراماتیک و  است 
صداهای محیط )جلوه های صوتی آشنا-منبع-واقعی( بیشترين کاربرد را در فضاسازی دارند. 
با  )واقع گرا(  از شاهکارهای فضاسازی  يکی  کیانوش عیاری،  )13٧٧(، ساخته ی  نبودن  يا  بودن 
کارکرد  فیلم، می توان  اين  تمام صحنه های  در  تقريبًا  است؛  جلوه های صوتی آشنا-منبع-واقعی 
فضاسازی را در صدای زمینه جستجو کرد. در کنار اصوات واقعی، کارکرد بالقوه-ذاتِی صدای 

هم نشین _ که ماهیتًا غیرواقعی و غیرمنبع است _ فضاسازی )ذهنی( است.
5-3- انتزاع )صدای انتزاعی(

منظور از انتزاع در جلوه های صوتی يا صدای انتزاعی، حالتی است که صدا، به دلیل همگرايی 
کم با زوجش، عدم همگامی منطقی و يا هرگونه تناسب غیر آشنا، حالتی غیر واقع گرا بروز می دهد. 
جلوه های صوتی آشنا-منبع-برساخته، هم نشین )بجز حالت مجازی(، غیر آشنا-منبع )واقعی و 
برساخته( و اصوات فعال به خصوص برساخته، بیشترين استعداد را برای تبديل شدن به صدای 
انتزاعی دارند. صدای انتزاعی دامنه ی بسیار وسیعی دارد، تقريبًا هر جا که صدای آشنا-منبع-

واقعی نباشد، صدا انتزاعی است. بااين حال چند حالت متداول برای انتزاع با صدا وجود دارد:

5-3-1- صدایی درون ذهن
را  ذهن  درون  صدای   )344  :13٧6( باالژ  باشد.  شخصیت ها  از  يکی  ذهن  آن  منبع  که  صدايی 
به صورت گفتار و شبیه به روايت با گفتار روی تصوير26 در نظر می گیرد؛ اما جلوه های صوتی 

بروز خالص تری از اين کارکرد دارند.
در فیلِم پرسه در مه )13٨٨(، ساخته ی بهرام توکلی، موسیقی دانی به نام امین، دچار نوعی 
آشفتگی روانی می شود. او به جای موسیقی هايی که همیشه در ذهن داشته است، حاال فقط صدايی 
سوت وار در سر خود می شنود. اين وضعیت ذهن او گاهی با شنیده شدن صدای سوت از حاشیه 

صوتی فیلم - همزمان با بازی حاکی از درد شهاب حسینی - به مخاطب القا می شود.
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5-3-2- صدای خارج از تصویر
باالژ  نشود؛  ديده  در تصوير  آن  منبع  که  گفته می شود  به هر صدايی  از تصوير  صدای خارج 

)13٧6: 346( می نويسد: 
صدايی که منبع تولیدش خارج از تصوير است، يعنی بین چیزی که ديده می شود 
و صدايی که شنیده می شود مغايرتی است؛ ]اين حالت[ در فیلم اهمیت بسیاری 
دارد . . . مطمئن ترين راهی که کارگردان می تواند گیرايی و معنی نمادين صدا يا 
آوايی را انتقال دهد استفاده از صدايی است که منبع تولیدش خارج از تصويری 

که نشان می دهد باشد. 

در مورد صدای خارج از تصوير اگر منبع دارای کیفیاتی باشد که برای مخاطب اهمیت دارند، 
صدا حالتی انتزاعی پیدا می کند، چرا که مخاطب بايد وضعیت آن منبع را در ذهن خود )آن چنان که 

فکر می کند بايد باشد( بازسازی کند. 

5-3-3- صدای غیرطبیعی
می توان صدای غیرطبیعی را صدای غیر همگام و يا غیر منبع-آشنا-واقعی برشمرد. مثال قمقمه ی 
آب در روبان قرمز و سوِت قطار کشیدِن گوش جلوه های صوتی غیرطبیعی هستند. استفاده های 

غیرکمیک از صدای غیرطبیعی کاربردهای سمبولیک پیدا می  کند، مانند مثال قمقمه ی آب.
جلوه ی  از  استفاده  غیرطبیعی،  صدای  ايجاد  طريق  از  معنی  ارتقاء  برای  روش  متداول ترين 
صوتی آشنا متعلق به يک پديده )که در حالت عادی منبع است(، به جای صدای پديده ای ديگر )منبع 
ولی ناآشنا( يا هم نشین با آن پديده است: در بونراکو )2٠1٠(2٧، صحنه ای وجود دارد که مشت زن 
برای نجات سامورايی به زندان حمله می کند. در اين حمله ی يک نفره، مبارزه ای با نگهبانان زندان 
وجود دارد که در يک برداشت و به سبک بازی های ويدئويی دو ُبعدی، از وجه کناری ساختمانی 
بی ديوار برداشت شده است. قهرمان پايین می آيد و با هر مشت يک نفر را از سر راه بر می دارد. 
اين صحنه به شدت متأثر و يادآور بازی هايی نظیر شورش در شهر2٨ و بطور کلی گونه ی بزن 
و برو2٩ از بازی های ويدئويی/رايانه ای است. جلوه های صوتی متداول در همین بازی ها در تمام 

طول صحنه شنیده می شود.

6- جلوه های صوتی و سایر اصوات 
 ... و  گفتار  جلوه های صوتی،  موسیقی،  به  آن  تقسیم  و  فیلم،  برای صدای  انواع  مشخص کردن 
احتمااًل به هیچ وجه يک ضرورت عملی نیست؛ اما از نظر نظری، دست کم بررسی فصول مشترک 
و مرزها الزم به نظر می رسد تا تصويری روشن تر از تأثیر متغیرها بر ماهیت جلوه ی صوتی، 
متفاوت از ساير انواع صوت - به بیان ديگر دامنه ی جلوه های صوتی - به  دست آوريم. برای اين 

منظور، ابتدا شرايطی را مرور خواهیم کرد که جلوه ی صوتی به موسیقی نزديک می شود:
موسیقی با جلوه های صوتی  •

متداول  موسیقايی  روشی  به  صوتی  جلوه های  از  استفاده  تجربی  و  کمیک  فیلم های  در 
است؛ در يک  سوم انتهايی فیلم خوب، بد، عجیب )2٠٠٨(3٠، سکانسی وجود دارد که در آن تمام 
اين صحنه که  بیابان می پردازند.  پر هیجان در  تعقیب و گريزی  به  گروه های درگیر در ماجرا، 
بطور کامل با موسیقی همراه است، با شلیک توپ های ارتش ژاپن شروع می شود. شلیک توپ ها 
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يک  اجرای  برای شروع  پرکاشن  نوازنده ی  يک  ابتدايی  به ضرب های  ريتمی موسیقايی، شبیه  با 
با مونتاژ متريک استفاده می شوند.  اين تکنیک ها معمواًل در قطعه هايی  گروه راک اندرول، است. 
نمونه هايی نیز وجود دارد که جلوه های صوتی در عمل جای نت های موسیقی را می گیرند، مانند 
نمايش های استامپ31، که بخش عمده ای از بافت موسیقی در آثارشان، متشکل از جلوه های صوتی 

آشنا-منبع-واقعی، مانند صدای توپ بسکتبال و سطل آشغال، يا ديگ و مالقه است.
بلکه  جلوه،  ساختار  نه  می دهد،  موسیقايی  حالتی  جلوه های صوتی،  به  موارد،  اين  در  آنچه 
زمان بندی پخش جلوه ی صوتی در واحد زمان )مشابه مفهوم ريتم در شکل موسیقی( است. به 
بیان ديگر، اگرچه جلوه های صوتی نظمی  آهنگین دارند اما ساختار خود را حفظ می کنند، يعنی 
متغیرهای کیفیت فیزيکی، همگرايی و همگامی و در نتیجه وضعیت انطباق بدون تغییر باقی می ماند.

وضعیت متداول ديگری نیز وجود دارد. گاهی روی ساير اصوات موجود در حاشیه صوتی، 
برای  اين دستکاری ها معمواًل  انجام می شود که مختص جلوه های صوتی است.  دستکاری هايی 
کاربردی  پیاده می شوند،  ديگر  اصوات  که روی  زمانی  اما  دارند  کاربرد  کیفیت جلوه ها  اصالح 

بیانی پیدا می کنند:
استفاده ی جلوه مانند از ساير اصوات  •

گاهی صدای انسان به جلوه ی صوتی تبديل می شود، يا در کیفیت فیزيکی آن اعوجاج ايجاد 
می کنند. برای مثال، صدای جیغ يا خنده ای که به شکلی مرموز و غیر واقعی در باد می پیچد و 
يک جلوه ی  مانند  با موسیقی  نیز  گاهی  باشد.  تشکیل شده  ديالوگ  از  که  همهمه ای  يا موسیقی 
صوتی برخورد می شود. در اين موارد موسیقی هم کارکرد موسیقی فیلم را حفظ می کند و هم 
فیلِم خوب، بد، عجیب، در سه  از  به  عنوان جلوه ی صوتی عمل می کند. در صحنه ی اشاره شده 
نمای متوالی، شخصیت بد بر اثر انفجار موشک از اسب می افتد، موج انفجار سبب می شود که بد 
برای چند ثانیه گیج باشد. اين وضعیت ذهن او با ايجاد اعوجاجی در موسیقی فیلم نمايش داده 
سمت  به  کوتاهی  مدت  برای  موسیقايی  ساختار  تغییر  بدون  موسیقی  فرکانس های  است.  شده 
فرکانس های بم تر متمايل می شوند و سپس با بازگشت بد به حالت طبیعی موسیقی نیز به حالت 
طبیعی بازمی گردد. البته با گسترش موسیقی الکترونیک، آوانگاردِ مکانیکی و غیر آکوستیک در 
فیلم ها، اين قبیل کنش وری های صوتی را می توان به  عنوان تغییر در ساختار موسیقی قلمداد کرد. 
با چنین تکنیک هايی، در واقع، متغیرهای مؤثر بر کارکرد جلوه های صوتی هستند که دست کاری 
دارد.  نیز  را  جلوه های صوتی  عملکرد  بیانی  نظر  از  است،  موسیقی  ذاتًا  اگرچه  می شوند. صدا 
چنان چه گفته شد، ممکن است با موسیقی رفتاری مشابه جلوه های صوتی داشته باشند، اما در 

مواردی اين خود موسیقی است که به جلوه های صوتی نزديک )و يا تبديل( می شود:
موسیقی جلوه: وحدت موسیقی فیلم و جلوه های صوتی  •

فیلم  موسیقی  ايجاد شود؛  جلوه های صوتی  از  موسیقايی  قطعه ای  است  ممکن  که  همانطور 
زير  به شرح  می توان  را  موارد  اين  کند؛  شبیه سازی  را  جلوه های صوتی  ساختار  می تواند  نیز 

دسته بندی کرد:
- موسیقی ملهم از جلوه های صوتی بالقوه )شبیه سازی(

کوتاه  فیلم  اين  در  است،  حالت  اين  برای  مناسبی  نمونه ی   ،32)1٩4٩(  231 پاسیفیک 
ساخته ی ژان میتری33، حرکت قطاری از مبدأ تا مقصد دنبال می شود، موسیقی متن34  
در تمامی  طول مسیر همساز با تصوير است، ريتم و متر تدوين، و ريتم و ساختار 
موسیقی متناسب با يکديگرند. همچنین موسیقی تالش می کند شبیه صدای قطار باشد؛ 
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يعنی از )جلوه ی صوتی بالقوه ی( صدای قطار الهام گرفته شده است. وجود اين نوع 
در  چنانچه  نیست؛  آشنا-منبع-واقعی  صوتی  جلوه های  حضور  نافی  لزومًا  موسیقی 

پاسیفیک 231 نیز مواردی از اين نوع جلوه های صوتی وجود دارد.
- صدای حرکت

يک قانون تجربی کلی وجود دارد: هر چیز که حرکت می کند، حتمًا صدايی هم تولید 
خواهد کرد. صدای حرکت، به ذات، جلوه ی صوتی منبع-واقعی است و به احتمال زياد 
را  حرکت  که صدای  دارد  نیز  را  وظیفه  اين  فیلم،  موسیقی  گاهی  آشنا-منبع-واقعی. 

بازسازی کند.
مانند  می شود،  تعبیر  کادر  در  فیزيکی  حرکتی  معنی  به  حرکت  معمول  طور  به 
حرکت يک شخصیت. در اين موارد موسیقی حرکت را دنبال می کند. رقص های معروف 
است.  تصوير  همراهی کننده ی  موسیقی  موارد  اين  در  اين  دست اند.  از  میکی موشه35 
را  حالت  همین  تنها  و خواجه نوری،  تجويدی  ايشان،  از  پیروی  به  و  و  ها نتلی،  منول 
موسیقی برای حرکت در نظر گرفته اند؛ که معمواًل به آن میکی موسینگ36 گفته می شود 
)خواجه نوری و تمجیدی، 13٧5: ٧6(. رقص های  همراه با موسیقی چاپلین، بخصوص 
نمونه های  از معروف ترين  برامس3٧(،  )به همراه رقص های مجار  در صحنه ی اصالح 
می توان  هم  غیرکمیک  سینمای  در  است.  غیرکارتونی  سینمای  در  میکی موسینگ 
نمونه های جالب  توجهی پیدا کرد، از جمله در فیلم روبان قرمز )13٧٨( ساخته ی ابراهیم 
حاتمی کیا. در اين فیلم صحنه ای از مباهله میان جمعه و داوود )دو قهرمان مرد فیلم( 
وجود دارد، در اين صحنه کوبیدن پا بر زمین مین گذاری شده با موسیقی همراه شده 
است. موسیقی با ظرافت، حرکات پر افت  و خیز قهرمان زن فیلم را نیز دنبال می کند. 
کارگردان و آهنگساز فیلم )علیقلی( اين صحنه را با موسیقی منبعی که جمعه می نوازد، 

غنی تر کرده اند.
متغیر همگرايی در اين نوع موسیقی، معمواًل دارای کیفیت هم نشین است؛ اما در 
مواردی موسیقی به منبع بودن نزديک می شود. در بسیاری از فیلم های کارتونی چنین 
تجربه ای را داشته ايد که فیلی زمین می خورد و صدای طبل، دقیقًا مانند صدای برخورد 
جسمی  سنگین به زمین، شنیده می شود. در اين موارد، تمام متغیرهای کارکرد و تولید 
دست کاری می شوند: همگرايی برابر با منبع، همگامی  برابر با آشنا-برساخته و کیفیت 

فیزيکی ناشی از شباهت صدای منبع )طبل=فیل(.
در تمام موارد، اين متغیرهای کارکردی هستند که با اضافه شدن به موسیقی و سپس پذيرفتن 
متغیر، جلوه های  داده های  به  عنوان  و رنگ(  ريتم  )نظیر  متناسب موسیقايی  ويژگی های  بعضی 
صوتی را يادآوری/شبیه سازی می کنند. نمی توان مرز مشخص و دقیقی میان جلوه های صوتی، 
موسیقی فیلم و گفتار انسان مشخص کرد؛ چرا که تنها با افزودن متغیرهای کارکردی به انواع 

اصوات می توان آن ها را به جلوه های صوتی نزديک و يا تبديل کرد.
تا به اين قسمت از مقاله، متغیرهای کارکردی را تعريف کرديم؛ در کاربردهای شان آزموديم 
و تأثیر آن ها را بر ماهیت جلوه های صوتی متفاوت از اصوات ديگر، بخصوص موسیقی، بررسی 
کرديم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که در نتیجه گیری نهايی، با پاسخ به پرسش های بنیادين، 

نگره را به صورت نظری وضع کنیم.
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7- نتیجه گیری
پیش تر به پرسش های اساسی کارکردگرايان اشاره شد: چه اصواتی جلوه ی صوتی هستند و چه 
اصواتی جلوه ی صوتی نیستند؟، جلوه های صوتی چه کارکردهايی دارند؟، جلوه های صوتی چگونه 
و از چه چیز ساخت می يابند؟. پاسخ به پرسش دوم، وابسته به آينده ی هنر سینما است، ما تالش 
کرديم قسمتی از کارکردها را شناسايی و طبقه بندی کنیم؛ اما آنچه در اينجا پیرامون اين پرسش 
اهمیت دارد، فرآيند شناسايی کارکردها است. برای شناسايی کارکرد بايد به دو پرسش ديگر پاسخ 
داد. پرسش های ديگر نیز وابسته به يکديگر ند: برای تمايز قائل شدن میان جلوه های صوتی، بايد 
دانست که آن ها از چه چیز و چگونه ساخته  شده اند. به بیان ديگر، بايد مشخص کرد که ماده ی خام 
جلوه های صوتی چیست؟ و البته پرسش مکملی نیز وجود دارد: فرآيند اثرگذاری جلوه های صوتی 

چیست؟ در ادامه  قصد داريم با پاسخ به اين دو پرسش، نگره را به صورت نظری وضع کنیم.

ماده ی خام
نکته ی اساسی در مسیر شناسايی ماده ی خام برای جلوه های صوتی اين است که جلوه های صوتی 
ممکن است دارای هر شکلی )موسیقايی، گفتاری/زبانی يا حتی يک نويز تک فرکانس( باشند. پس 
بايد ماده ی خام مورد نظر را خارج از ويژگی های شکلی جستجو کرد. عناصر شکلی مانند تواتر، 
... به بیان کلی، کیفیت فیزيکی، نمی تواند ماهیت جلوه ی صوتی را از ساير اصوات  زيروبمی  و 
متمايز سازد؛ بنابراين اگرچه جلوه ی صوتی نیز مانند هر صدای ديگری، از امواج با ويژگی های 
يادشده تشکیل شده است اما نمی توان اين کیفیت ها را به تنهايی ماده ی خام جلوه ی صوتی در نظر 
گرفت. ماده ی خام بايد مانع نیز باشد، بنابراين بايد کیفیت های ديگری که جلوه ی صوتی را متمايز 
می سازند به کیفیت فیزيکی اضافه شوند. چنان چه پیشتر گفته شد، تمايز جلوه ی صوتی نسبت به 
انواع اصوات بواسطه ی افزودن دو متغیر ديگر، يعنی همگرايی و همگامی،  حاصل می شود. به بیان 
ديگر، هر صوتی که اين دو متغیر در آن دارای کیفیت های کنترل شده باشد، ماهیت جلوه ی صوتی 
خواهد يافت. با اين وجود، برای يافتن ماده ی خام جلوه ی صوتی، بايد مفهومی  را يافت که کیفیت 
فیزيکی، همگرايی و همگامی  را در يک پديده ی واحد گرد هم آورده باشد. وضعیت انطباق برای 

اين مهم مناسب است چرا که منتج از تمام متغیرهای ياد شده است.
با اين وجود، ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا جلوه های صوتی از وضعیت انطباق 
ساخته می شوند که آن را ماده ی خام آن ها بنامیم؟ اين پرسش به اين دلیل که دو متغیر همگرايی 
و همگامی حالتی کیفی دارند، پرسشی منطقی است و بايد پاسخ داده شود. پاسخ ما مثبت است: 
جلوه های صوتی ساختاری فیزيکی )ناشی از فرکانس ها و ...( دارند که ماهیت آن ها را به  عنوان 
صوت مشخص می کند و ما آن را کیفیت فیزيکی می نامیم؛ اما آن ها بدون اين که در ساختار روايت 
قرار بگیرند، تنها مجموعه ای از اصوات هستند و نه جلوه های صوتی فیلم؛ زمانی که از واژه ی 
»جلوه« استفاده می کنیم، تأثیری را که اين اصوات در ساختار روايت دارند مد نظر قرار داده ايم، 
تأثیری که هويت جلوه های صوتی به آن وابسته است. بنابراين، بدون در نظر گرفتن همگرايی 
انطباق هم  و همگامی، آن چه که خواهیم داشت فقط صوت است و نه جلوه ی صوتی. وضعیت 
ساخت يافته از کیفیت فیزيکی است و هم مشخص کننده ی تأثیر )بر اساس کیفیت های همگامی  و 

همگرايی(، بنابراين می توان گفت که جلوه های صوتی از وضعیت انطباق ساخته  شده اند.
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فرآیند
اين  برای  جلوه های صوتی.  کارکردهای  به  داشت  خواهیم  مجدد  نگاهی  فرآيند  شناسايی  برای 
کارکردها می توان دو حالت تأثیر متفاوت را شناسايی کرد: )1( تأکید-تکمیل و )2( تفسیر. تأکید-

تکمیل زمانی است که جلوه ی صوتی، اطالعات جديدی را به روايت اضافه نمی کند، بلکه بر آنچه 
وجود دارد تأکید می کند، يا آن ها را کامل می نمايد. برای نمونه، در کارکردهای صدای محیط با 
تأثیر دراماتیک و صدا به  عنوان روش کشمکش، جلوه ی صوتی تکمیل کننده ی عناصر روايت )با 
افزودن اطالعات يا تکمیل چرخه ی کشمکش( است. در مقابل، تفسیر حالتی از تأثیر جلوه ی صوتی 
است که در آن صدا معنايی ثانويه، و حتی در تعارض با معنای جاری را به روايت اضافه می کند. 
کارکردی  نتیجه ی  تأثیر،  اين  حالت های  است.  تأثیر  از  نوع  اين  با  کارکردی  طبیعی  غیر  صدای 
جلوه ی صوتی است. بنابراين، با مشخص کردن فرآيند ايجاد اين حالت ها، می توانیم فرآيند تأثیر 

جلوه های صوتی را شناسايی کنیم.
محدود  که  قیاس  نوعی  به  کند،  درک  را  تفسیر  يا  و  تکمیل شدن  تأکید،  مخاطب،  آن که  برای 
مبنای  است:  قیاس ضروری  اين  در  عامل  دو  وجود  بود.  خواهد  نیاز  است،  روايت  عناصر  به 
قیاس، محدودکننده ی منطقی. محدودکننده ی منطقی مشخص می کند که مخاطب بايد چه عناصری 
پذيرد. می توانیم  انجام  اساسی  بر چه  قیاس  که  مبنا مشخص می کند  و  کند  قیاس  يکديگر  با  را 
با  را  يادشده  عامل  دو  که  است  الزم  اما  کنیم،  قلمداد  صوتی  جلوه های  تأثیر  فرآيند  را  قیاس 
توجه به ماهیت جلوه های صوتی شناسايی کنیم. از آنجا که ماهیت کارکردی جلوه ی صوتی را 
وضعیت انطباق مشخص می کند، بايد عوامل فرآيند )قیاس( را نیز در همین مفهوم جستجو کرد. در 
وضعیت انطباق، همگامی مشخص کننده ی رابطه ی میان عناصر است، بنابراين می تواند به  عنوان 
محدودکننده ی منطقی عمل کند. به بیان ديگر، مخاطب می تواند بر اساس کیفیت همگامی، عناصری 
که بايد قیاس شوند را پیدا کند. اگر کیفیت همگامی منبع باشد، عناصری که قیاس می شوند صدا 
و تولیدکننده ی آنند. اما پیرامون مبنای عمل پیچیدگی بیشتری وجود دارد. مبنای عمل مشخص 
می کند که قیاس با چه چیزی و چگونه صورت گیرد. در مورد صدای منبع، مبنای قیاس میزان 
هماهنگی صدای منبع در فیلم )جلوه ی صوتی( با صدای چنان منبعی در واقعیت روزمره - به 
بیان ديگر، کیفیت متغیر همگرايی - است. بنابراين می توان فرآيند قیاس را اين چنین جمع بندی کرد: 
مخاطب پس از محدود کردن عناصری که از روايت درک می کند )وابسته به همگامی(، آن چه که 
درک می کند و مبنای آن را )وابسته به کیفیت متغیر همگرايی( با يکديگر قیاس می کند. بنابراين 
فرآيند تأثیر جلوه ی صوتی )قیاس(، در عمل، ادراک کیفیت متغیرهای سازنده ی کارکرد و در نتیجه 

ادراک وضعیت انطباق است.
جلوه های  نمود:  بازتعريف  اين چنین  را  صوتی  جلوه های  می توان  نهايی،  جمع بندی  يک  در 
صوتی اصواتی اند که ماهیت و تأثیر آن ها ناشی از کیفیت دو متغیر ذاتی آ ن ها، يعنی همگامی  و 
همگرايی است. اين هر دو متغیر ناشی از درک کیفیت فیزيکی صدا توسط مخاطب و تحلیل آن بر 
اساس داده های ذهنی او است. همین فرآيند درک و تحلیل است که تأثیر جلوه ی صوتی را مشخص 
می کند و معنای آن را شکل می دهد. بنابراين می توان ماده ی خام جلوه ی صوتی را وحدت آن 

متغیرها )وضعیت انطباق( و فرآيند تأثیر جلوه های صوتی را ادراک آن ها دانست.
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Abstract
Functional Approach to Film Sound, is focused on relationship between sound and story. Because of very 
limited scholar context about functional approach to sound effects, we have to ordain our own variables. 
These variables are:

1- Physical Quality 
2- Correspondence 
3- Convergence 
4- Object of Corellations

Physical quality consists mainly of fundamental concepts of acoustics. Correspondence provides an indication 
of relationship between sound effects and other components of narration. Correspondence may have three 
values: a) Synchronized component is source of sound, b) Sound is parallel to specific subjective in narration, 
and c) Sound is an independent element in film narration. Convergence may have two values: a) Familiarity, 
b) Real/Artificial. If parallel sound effect of some components of narration is a real-world sound, Convergence 
will be real, otherwise it’s Artificial. Object of Corellations is consists of Corespondance multiplied by 
Convergence. We use this concept to answer our main questions about Structure or functioning process of 
sound effects. We distilled these variables (also some of main functions) from Béla Balázs’s montage of 
sounds and Siegfried Kracauer’s Concepts (Parallelism /Counterpoint & Synchronism/Asynchronism), but 
we had to revise and redefine those concepts to achieve better answers about Essence of sound effects.

Keywords: Functional approach, Sound Effects, Film.
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