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  دراما صوت: المادة                                                دٌالى جامعة

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

                                               

 

 العالقة بين الصوت والصورة

Relationship between Sound & Image 

لــــــــو استمرأنا تارٌــــــــخ السٌنما نجد أن عاللــــــــة الصوت بالصورة    

بضع لــــــــد تزامن مع المراحل األولــــــــى لإلخراج. فمد سبك للسٌنما أن تمتمت 

شارلس »وتلتها محاوالت أخرى لام بها  1881كلمات فً معامل أدٌسون سنة 

لتسجٌل الصوت على الفٌلم فً ابتكاره المسمى )الفونو  Hoxe Charle« هوکس

( 1191« )العربة المغطاة»( المستخدم فً تسجٌل موسٌمى فٌلم Phonofilmفٌلم 

The Covered Wagon إخراج جٌمس كروز ،James Cruze ، وحتى األخوٌن

إنزال »لومٌٌر، كانا ُمدركٌن للحاجة الملحة للصوت لٌكتمل الولٌد الجدٌد فً فٌلم 

الذي ٌصور أعضاء التصوٌر الشمسً وهم ٌنزلون من المركب فً « المؤتمرٌن

مدٌنة نوفٌل سورسون. ولد صاحب عرض الفٌلم حوار العالم الفلكً جانس مع 

خلف الشاشة معٌداً كالمه، رغم سذاجة المحاولة، محافظ المدٌنة الكرانج الذي اختبأ 

إال أنها تشكل دلٌالً ٌشٌر إلى اإلدران المسبك والوعً الكامل بأهمٌة الصوت فً 

تكامل ما توصال إلٌه من اكتشاف، ومع استمرار محاوالت التجرٌب واالبتكار 

نٌا، إال المبكر لتسجٌل الصوت مع الصورة فً كل من أمرٌكا وإنكلترا وفرنسا وألما

ً من الصوت. وبما أن هنان بعض  أن فن الفٌلم ظل حوالً ثالثٌن عاماً محروما

المؤرخٌن والمهتمٌن ٌؤكدون عدم وجود تارٌخ حمٌمً للفٌلم الصامت تماماً، حٌث 

كانت الموسٌمى تصاحب عروض األفالم، ولكن علٌنا هنا أن نفرق بٌن مصاحبة 

حدودة، تمثلت فً اإلحساس بالجو الصوت والصورة، والذي استخدم ألغراض م

العام والتملٌل من الضوضاء التً تحدثها آلة العرض، وبٌن تألف الصوت مع 

الصورة والذي ٌدخل بنٌة الصورة لٌصبح أحد عناصرها التعبٌرٌة المهمة، لٌس 

 كمصدر معلوماتً فمط، بل لدعم مضمونها الدرامً.
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مك فً الفترة الصامتة فً الفٌلم على وهنا لسنا بصدد إغفال أو التملٌل مما تح   

مستوى اإلبداع المتمثل فً شوامخ األعمال الفنٌة وما أفرزته هذه المرحلة من 

مبدعٌن أرسوا لواعد المونتاج ومبادئ فن الفٌلم، كما ال ٌمكن تجاهل أعمال مثل 

، D. W. Griffith( إخراج جرٌفت The Birth of a Nation( 1111)مولد أمة )

( إخراج اٌزنشتٌن Battleship Potemkin( 1191المدرعة بوتومكٌن )) أو فٌلم

Sergei M. Eisenstein  للدراسة ً وغٌرها من عشرات األعمال التً تعد منهاجا

والتعلم لفن السٌنما، وإنما بهدف تأكٌد حمٌمة تارٌخٌة وفنٌة لمٌمة الصوت فً مسٌرة 

على مستوى التعبٌر. لذا ٌكون عام فن الفٌلم واآلفاق الواسعة التً أوجدها للصورة 

(، الفاتح لعهد جدٌد لفن The jazz Singerالذي ظهر فٌه فٌلم )مغنً الجاز  1191

الفٌلم والفاصل بٌن شكلٌن من أشكال السرد السٌنمابً. ولمد أحدث دخول الصوت 

الضوبً ثورة عارمة فً عالم السٌنما حتى إن المؤرخٌن السٌنمابٌٌن ٌعتبرون بأن 

كان عهداً سٌنمابٌاً له طبٌعته وخصابصه التً تختلف تماماً عن  1191ما لبل عام 

ً إلى الصورة  عهد السٌنما الناطمة إلى اآلن. حٌث استخدم الصوت عنصراً مضافا

فً السرد السٌنمابً، فنمص الصوت الذي كان ٌعانً منه الفٌلم الصامت لد استطاع 

ً جمالٌته  وبحدود معٌنة أن ٌستعٌض عنه ببعض وسابل الصورة التعبٌرٌة مكونا

تً بمٌت صعبة التناول الخاصة بالتعبٌر. إال أن هنان العدٌد من الموضوعات ال

بسبب غٌاب الصوت، كالموضوعات الفلسفٌة والفكرٌة والنفسٌة والذي ٌلعب الحوار 

فٌها دوراً بالغ األهمٌة. إن توجه صناع الفٌلم نحو المسرح ومحاوالت التكٌٌف 

وااللتباس من الدراما المسرحٌة للسٌنما من دون مراعاة لخصوصٌة الوسط 

ع البعض من صناع األفالم إلى اإلعالن عن تحفظهم عن التعبٌري للسٌنما مما دف

  هذا االستخدام، وبٌان رأٌهم فً كٌفٌات توظٌف الصوت مع الصورة لٌشكل 

 . مصدر إغناء ودعم المضمون المربً

 

أما آراء الرواد الروس )إٌزٌنشتٌن، بودوفكٌن، ألكسندروف( فهً األكثر     

لصورة بالشكل اإلبداعً الذي ٌثري استمراء لمستمبل الصوت فً تجاوره مع ا

الصورة وٌزٌد من بالغتها التعبٌرٌة وتأثٌرها العاطفً لدى المشاهد. فمد أصدروا 

ً أوضحوا فٌه آلٌات تجاور الصوت مع الصورة جاء فٌه: ٌنبغً أن توجه  بٌانا

التجارب األولى مع الصوت نحو عدم التطابك مع الصورة المربٌة الذي سٌنتج 

ود الذي ٌمودنا مع الزمن إلى خلك تألف أوركسترالً جدٌد بٌن الصور األثر المنش

البصرٌة والصور الصوتٌة، لمد رأى هؤالء الرواد فً بٌانهم هذا أن محاكاة الفٌلم 

للطبٌعة من خالل إضافة الصوت لمجرد اإلحساس بالوالع. فلٌس ذلن بذي لٌمة فنٌة 
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ن إن مهمة الصوت هً مضاعفة تشكل إضافة جدٌدة لفن الفٌلم، إذ ٌمول بودفكٌ

إمكانٌة التعبٌر عن مضمون الفٌلم، وٌرى فً العاللة بٌن الصوت والصورة عاللة 

تفاعلٌة وتأثٌراً ٌنتج من خالله مستوى آخر جدٌداً فً التعبٌر ال ٌمكن للصورة أو 

الصوت بمعزل عن بعضهما الوصول إلٌه... وٌؤكد بودوفكٌن ٌجب أن تكون الصلة 

جة عن التفاعل المشترن وتأثٌر كل عنصر منها فً اآلخر. وبهذه الوسٌلة بٌنهما نات

وحدها ٌمكننا أن نصل إلى شكل سٌنمابً جدٌد ٌغنً فً إمكانٌاته ما تنتجه لنا 

 .ةالصامتاألفالم 

ً وال ٌمثل     إن ما أثاره الصوت من إشكالٌة فً عاللته مع الصورة أصبح تارٌخا

الذي لم ٌولد مكتمالً شأنه شأن أي جدٌد لادم، ٌحتاج إال المرحلة النظرٌة للصوت و

إلى زمن لالختبار والتجرٌب لٌكسب مشروعٌته ضمن العناصر التعبٌرٌة 

السٌنمابٌة. وهذا ما حدث فً اللون والشاشة العرٌضة فً بداٌتها. ولم ٌعد هنان 

الٌوم فً ظل تمنٌات الصوت وما آل إلٌه من تنوع فً التوظٌف فً تجاوره مع 

الصورة حدٌث عن الصوت بمعزل عن الصورة والعكس صحٌح. فالصوت لم ٌعد 

ً فً لغة الخطاب السمعً البصري. ال رٌب  ً وهاما مجرد إضافة بل عنصراً نوعٌا

أن الصوت فً األفالم الناطمة األولى كان ٌعتمد حٌن ٌكون مصدره ظاهراً على 

شٌاء فً الولت ذاته نستمع فٌه الشاشة فمط. وألننا فً الوالع كثٌراً ما ننظر إلى األ

إلى أصوات أشٌاء أخرى. لم ٌعد من الضروري التمسن بهذه الماعدة التً تعتمد 

على مصاحبة الصوت لمصدره على طول الفٌلم، فتولدت المناعة التامة بضرورة 

استخدام الصوت والصورة لٌكمل أحدهما اآلخر، فشاع االستخدام المثالً للصوت 

بٌبته وطبٌعة ارتباطه، فكل واحد من هذٌن العنصرٌن ٌمكنه أن وتعددت أشكاله و

ٌأخذ بالتناوب مكان الصدارة فً الفٌلم، غٌر أن كون السٌنما لغة الصورة، لذا فإن 

اللجوء إلى الصورة فً التعبٌر ٌسبك على الدوام اللجوء إلى الكلمة، مع التأكٌد على 

الذي ال ٌمكن االستغناء عنه فً كثٌر  أن هذه األسبمٌة ال تملل من شأن الحوار الفنً

من المواضٌع، وألن السٌنما ال تستطٌع أن تتجاوز كل ما ال ٌمكن التعبٌر عنه إال 

بالكلمات ألن ذلن سوف ٌضطرها إلى إسماط الكثٌر من العواطف واالنفعاالت 

م النفسٌة التً ال بد وأن تكون مرتبطة بسٌاق الحدث الفٌلمً، لذا اهتم صانعو األفال

بمزاوجة اللغة أو الحوار باعتباره عنصراً من عناصر الصوت فً الفٌلم مع 

الصورة هذا التزاوج الذي ال ٌعتمد على المعنى التوصٌلً للكلمة فحسب وإنما 

اتكاله على المعنى الجمالً أٌضاً، فللسٌنما المدرة على أن تسمو فوق حدود اللغة 

ا على معالجة اللغة فً الفٌلم بطرٌمة تتفوق وأن هذه المدرة نابعة من إمكانٌة السٌنم

بها على الفنون واآلداب األخرى وال تتولف البنٌة السمعٌة المربٌة على الكلمة 

المنطولة فحسب بل إن هذه البنٌة تعتمد على االستخدام الخالق الذي ٌموم على 
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ثراء العاللة المتبادلة بٌن العناصر الصوتٌة األخرى فً نسٌج واحد ٌعمل على إ

الصورة، ال بد إذا من االهتمام المتكافا بكل عناصر الصوت فً الفٌلم ألن الصورة 

تستخلص بال شن عن مصاحبتها لعناصر الصوت كل ما تمتلن تلن العناصر من 

 تعبٌر أو داللة.

فبناء موسٌمى الفٌلم مثالً ٌسهم إلى حد كبٌر فً بناء الصورة من حٌث استخدامها     

ابك أو الرمز. ففٌها من الداللة بمدر ما تحمله الصورة من دالالت للتضاد أو التط

وبمدر ما ٌحمله الحوار البلٌغ من معانً ودالالت عمٌمة، لذا فمد سعى المخرجون 

 الكبار إلى االهتمام بالموسٌمى لدر اهتمامهم بالصورة وبنابها.

لعام غٌر أنها ٌمكن أما المؤثرات الصوتٌة فإن الوظٌفة لها تتمثل فً خلك الجو ا    

أن تكون مصادر وثٌمة للمعنى فً الفٌلم، وهً بذلن تشكل دالالت كبٌرة على ما 

تحمله الصورة من مكان وزمان وأحداث وحتى التعبٌر واإلٌحاء بالكوامن الداخلٌة 

للشخصٌات، فالمؤثرات الصوتٌة تعطً اللمسة الوالعٌة واإلحساس بالحٌاة وإعطاء 

 مً للصورة.البعد والعمك الحمٌ

أما عاللة الصورة بالصمت كواحد من العناصر الصوتٌة فً الفٌلم فتتمثل فً     

ففً السٌنما لد ٌكون الصمت شدٌد »لدرته على منح الفٌلم أبعاداً ودالالت موحٌة 

الحٌوٌة والتنوع ومحمالً باإلٌحاءات والتعابٌر على الرغم من غٌاب الصوت فضالً 

وت ٌسهم بخلك صدمة عند المشاهد على المستوى عن أن مجاورة الصوت للص

السمعً وأخرى على المستوى البصري عند المشاهد الذي تكٌف مع السمع 

 «.والمشاهد وغٌابها ٌمثل خسارة غٌر محسوبة

وبناء على ما تمدم، فإن المٌمة البصرٌة لوحدها ال توحً بكل المضامٌن     

ن خالل االنسجام مع المعطٌات الصوتٌة واألفكار التً ٌحملها الفٌلم بل هً تعمل م

التً ٌشٌد علٌها البناء الفٌلمً باعتبارها ركناً أساسٌاً من أركان بنٌته وال ٌعنً ذلن 

ً فً الفن  ً أساسٌا أن استخدام الصوت بتوافك وتزامن مع الصورة ٌشكل مطلبا

ذا االستخدام السٌنمابً الٌوم، بل إن تجاوز ذلن أضفى علٌها بعداً جمالٌاً، ولم ٌعد ه

 .تشوٌشاً وسرلة لحس المشاهد

 

 

 


