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  دراما صوت: المادة                                                دٌالى جامعة

                لثالثةا: المرحلة                                          الجمٌلة الفنون كلٌة
 علً لاسم عمر. ما. : المادة مدرس                 السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة الفنون لسم

                                                 

 

 مدخل عام للصوت

Introduction to Sound 

 

خلك هللاُ اإلنسان ووهبه خمَس حواس، السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، 

التً تشكل الوسٌط بٌن اإلنسان والمحٌط الخارجً الذي ٌعٌش فٌه. فهً بمثابة 

التً ترسل المعلومات عبر أعصاب مرتبطة بالدماغ الذي بدوره ٌصدر  المجّسات

األوامر إلى األعضاء العاملة لالستجابة، كما تتم عملٌة اإلدران لطبٌعة المؤثرات 

الخارجٌة والتمٌٌز بٌنها. وتتباٌن أهمٌة هذه الحواس من حٌث عملٌة اإلدران 

صر من أهم تلن الحواس، وٌتمدم والتعلم بالنسبة لإلنسان. وتعد حاستا السمع والب

السمع علـى البصر فً مجال المعرفة اإلنسانٌة. والوالع ٌؤكد هذه الحمٌمة، إذ نجد 

أن فالدي نعمة البصر ٌمكن أن ٌمارسوا حٌاتهم بشكل طبٌعً، وأن ٌتواصلوا 

ً لما ٌتمتعون به من لدرات عملٌة ومعرفٌة لد تتفوق لدى البعض منهم  اجتماعٌا

ٌن من المبصرٌن، ولكن من النادر أن نجد أصم منذ الوالدة ٌمكنه التعلم على الكثٌر

أو أن ٌمتلن مهارات معرفٌة وعلمٌة. لذلن نجد أن المعالجات اإلخراجٌة للصوت 

فً السٌنما والتلفزٌون لد وظفت هذه الخصوصٌة للسمع فً عملٌة اإلدران والتلمً 

تٌجة تمٌز حاسة السمع عن بشكل تمثل فً تنوع استخدام الصوت مع الصورة ن

 البصر بما ٌلً:

. إننا ٌمكن أن: نسمع أكثر من صوت فً آن واحد فً الولت نفسه، ولكن 1

ال ٌمكن رؤٌة صورتٌن منفصلتٌن فً آن واحد. ومن هنا ٌمكن استخدام أكثر 
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من خط للصوت فً مصاحبته للصورة، مما أغنى تعبٌرٌة الصورة وزاد من 

 الحال فً الحٌاة.تنوع األصوات كما هو 

درجة بٌنما ال تتجاوز  363. إننا نسمع الصوت من جمٌع الجهات وبـ 2

درجة فً حالة التركٌز  53درجة فً الحالة الطبٌعٌة و 123حدود رؤٌتنا 

بالنظر إلى شًء ما، األمر الذي ساعد على تنوع مصادر الصوت فً 

إطار الكادر أو السٌنما والتلفزٌون. إذ ٌمكن أن ٌكون مصدر الصوت خارج 

 فً العمك أو من أحد جوانب الشاشة، لذلن ٌمكن أن ٌستمبله بشكل طبٌعً.

 

. ٌعتبر التوافك الدرامً بٌن الصورة والصوت هو الترجمة الصحٌحة 3

للمشاعر اإلنسانٌة فً الحٌاة، فمن الطبٌعً أنه فً حٌاتنا الٌومٌة ال ننصت 

ننا على الصوت الذي ٌشد إلى جمٌع األصوات من حولنا، وإنما نركز بذه

انتباهنا بصرف النظر عن األصوات المصاحبة له من كافة االتجاهات 

األخرى، وهذه الخاصٌة لحاسة السمع التً نسمٌها المدرة على العزل، أي 

لد ارتكزت علٌها  –عزل األصوات غٌر المرغوب فٌها وسماع ما ٌهمنا 

، فالتدخل اإلخراجً فً الكثٌر من المعالجات اإلخراجٌة المختلفة للصوت

شرٌط الصوت الذي ٌسمح أحٌاناً فً تجاوز صوت من أجل إغناء أصوات 

 أخرى من الصعب تنفٌذها على خط الصورة.

فً لدرتها على »إن خاصٌة عزل األصوات التً تتمتع بها األذن اإلنسانٌة 

لد أوجد مساحة « انتخاب ما ٌثٌر االهتمام وتجاوز األصوات األلل أهمٌة

عة من الحرٌة أمام صناع األفالم فً المعالجات اإلخراجٌة للصوت فً واس

تجاوره مع الصورة. وذلن من خالل إضافة أصوات لٌس لها مصدر موجود 

على الشاشة. مما ساعد على خلك األثر المطلوب للصوت كمٌمة تعبٌرٌة فً 

ً ال ٌمكن توفره بدون الصوت.  تجاوره مع الصورة، وأكسبها بعداً عاطفٌا

وهذا ٌعتمد على ممدرة المخرج ومهندس الصوت وبراعتهم فً توظٌف 

عناصر الصوت للحصول على التأثٌر المطلوب للصورة أو الحركة. ولكن 
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العامل األكثر أهمٌة وتأثٌراً هنا لٌس استعمال الصوت الذي ٌصاحب ما نراه 

 على الشاشة، بل استعمال ما ٌدور خارج نطاق آلة التصوٌر، ومهما تنوع

شكل التوظٌف لعناصر الصوت مع الصورة فإن تأثٌر عنصر الصوت 

واالستجابة له ال ٌمكن أن تتم إال بعد أن ٌتحمك اإلدران للمجال الصوتً من 

لبل المشاهد عندها ٌحصل التفاعل معه. لذا فإن البعد السٌكولوجً للصوت 

ال ٌرتبط بمحتوى الصورة المعروضة فمط بل هنان عوامل أخرى تحدد 

جم التأثٌر واالستجابة، تتمدمها عملٌة االستماع ذاتها والتً تتحكم بها األذن ح

الخارجٌة والمناة السمعٌة التً تتعامل مع المجال الصوتً بشكل مباشر. وفً 

 مجال اإلدران واالستماع للمجال الصوتً 

 عدداً من العوامل ٌمكن تلخٌصها وذكر أهمها:« توملٌنسن هولمان»ٌورد 

 

ً جداً بالنسبة للمجال الصوتً، ألن الرأس. مكان 1 : ٌعد مكان الرأس مهما

موجة الصوت المادمة من األمام تنتشر حول الرأس على الجانبٌن باالنكسار، 

حٌث تتفاعل مع األذن الخارجٌة باالنعكاس. وبذلن ٌختلف تفاعل اإلنسان 

وعاللته عن المٌكروفون بالمجال الصوتً وخاصة مولع الرأس لرباً أو بعداً 

 باالنعكاسات الصوتٌة.

ال تستجٌب األذن البشرٌة لكل الترددات فً المدى السمعً، فهً . التردد: 2

 حساسة للترددات المتوسطة أكثر من الترددات العالٌة والمنخفضة.

إن األصوات األعلى تغطً األلل علواً وخاصة تلن . الحجب الترددي: 3

لحجب الترددي. لذا إذا أرٌد السماع إلى المرٌبة منها فً التردد وٌسمى هذا با

عدد أكبر من األصوات المختلفة فً ولت واحد، فمن المفٌد أن ٌتم توزٌعها 

 على ترددات مختلفة حتى تملل من حجب صوت لصوت آخر.

إن اإلحساس الذاتً بدرجة الصوت ال ٌتغٌر حسب التردد  . الدرجة:4

 متلمً.األساسً للنغمة فمط ولكن حسب حساسٌة أذن ال
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وتأثٌر األولٌة )األسبمٌة(: وهو الصوت السرٌع مثل صوت :. الفجائيات 5

طرلة أو ضربة على الطبلة، فالصوت األول الذي ٌصل إلى األذن ٌسمى 

 تأثٌر األولوٌة الذي ٌخبرنا بأننا سوف نحدد مكان الصوت.

إن البصر ٌهٌمن على الصوت  . تأثير البصر على تحديد مكان الصوت:6

دٌد المكان وبالرغم من ذلن فإن عدم المواءمة بٌن مكان المصدر فً تح

 الصوتً بصرٌاً وشفوٌاً ٌسبب بالفعل تنافراً وٌملل من حدود الصدلٌة.

والتً ترجع للفرد وما ٌترتب علٌها من  . العوامل الذاتية الخاصة بالفرد:7

جٌة، اختالف اإلدران فً الموضوع الواحد والتً تتعلك بالحاجات الفسٌولو

والمٌول والعواطف والخبرات السابمة، فمن غٌر الممكن لعناصر الصوت أن 

تحرن أو تثٌر مكامن النفس الداخلٌة لمشاهد لم ٌمتلن تجربة فً االستماع 

للموسٌمى أو مرجعٌة ثمافٌة تؤهله لالستمتاع بمٌمتها التعبٌرٌة. أو أن ٌكون 

لحوار أو المؤثر الصوتً من لادراً على استنباط المعنى السٌالً أو الذهنً ل

 دون أن ٌستند إلى ثمافة ولو بسٌطة بفن الفٌلم أو خبرة المشاهدة.

لذا ٌضع العاملون بالفٌلم هذه األمور الخاصة باالستماع واإلدران نصب  

أعٌنهم فً بنٌة الصوت والمونتاج. ومثال على ذلن هو أن هنان شخصاً 

ذي المستوى العالً فً موسٌمى عندما ٌستمع إلى صوت الجٌتار الكهربائً 

ً جٌداً إذا كان من محبً هذا النوع من الموسٌمى، بٌنما  الرون ٌعتبره صوتا

 ٌعتبر هذا ضجٌجاً ونشازاً بالنسبة لمحبً أنواع أخرى من الموسٌمى.


