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کلیۀ اقدامات صداگذار برای تدوین صوتی و ساخت فضای شنیداری برنامه ارائه می شود. 
صدا اهمیت زیادی در واقع گرایی برنامه دارد. در این فصل شیوه های کار یک صداگذار 

شناسایی می شود و نقش مهم او در تکمیل نسخۀ نهایی برنامه نمایان می گردد.

پودمان 4
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ساخت باندهای صوتی

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    چند نوع صدا در یک برنامۀ تلویزیونی وجود دارد و کارکردهای هرکدام از آنها چیست؟

    چه صداهایی تولید و چه صداهایی بازسازی شده اند؟

    چگونه صداهای مجزای ضبط شده در مرحلۀ تولید با استفاده از سایر صداهای مرتبط به برنامه با یکدیگر 

ترکیب می شوند و یک جهاِن صوتی را برای مخاطب می سازند؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مهارت شنیداري در تفکیک و تجزیه صدا را فرا مي گیرند.

استاندارد عملكرد
  ساخت باندهای صوتی براساس طرح و محتوای مربوط 
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کلیـات
صدابرداری در سینما به دو شکل انجام می گیرد: 

     صدابرداری همزمان یا به اصطالح سر صحنه 
     صدابرداری غیرهمزمان یا دوبله که در استودیو انجام می شود.

دوبلۀ  استودیو،  در  صدا  ضبط  است.  صدابردار  نام  به  متخصصی  عهدة  به  صحنه  سر  صدای  ضبط  وظیفۀ 
دیالوگ ها، اضافه کردن موسیقی و صداهای زمینه )مثل صدای باد، صدای رعد و برق، صدای همهمه مردم 

در خیابان و ...( نیز به عهدة صداگذار است.
صداگذاری در واقع به معنای جداسازی یا حذف یا تغییر صدای پس زمینه از زبان اصلی برنامه یا فیلم و قرار 

دادن صدای نو به  جای آن برای رساندن و القای حس به بیننده یا شنونده است.
صداگذار براساس صداهای ضبط شده در هنگام فیلمبرداری، نسخۀ نهایی تدوین تصویر و گزارش صحنه که به  
او تحویل داده می شود، کار خود را شروع می کند. وی براساس موقعیت زمانی و مکانی فیلم به فراخور موقعیت 

صحنه، صداها را آماده مي کند و با برنامه میکس )Mixing( )ترکیب و همگام( می نماید. 
در این فصل، روش های کنترل و طراحی صدا )شکل دهی به صدا( برای تولید برنامه های تلویزیونی را بررسی 
خواهیم کرد. کنترل و پردازش صدا، عالوه بر تجهیزات پیشرفته و روش های پیچیده، گوِش سالم و شنوایی 
تربیت شده نیز می طلبد. معموالً هنگام تماشای تلویزیون متوجه نیستیم، صدا رسانه ای جدا از تصویر است. 
می پنداریم جزئی از آن است و تنها هنگامی از پخش صوتی به عنوان رسانه ای مستقل آگاه می شویم که 
ناگهان صدا قطع شود. گرچه بینندگان تلویزیون غالباً صدا را به عنوان عامل جانبی تلقی می کنند، اما بخش 
صوتی عنصری با اهمیت، در تولید برنامه های تلویزیونی است که توجه و دقت فراوان می طلبد، زیرا کاربرد 

صدا مانند کاربرد تصویر دامنۀ وسیعی دارد. 
برخی از کارکردهای صدا عبارت اند از:

1( واقعی: القای مستقیم اطالعات )گفتاِر مستقیم(
2( محیطی: تأیید یک مکان یا معرفی زمان

3( تفسیری: تفسیر عقاید، افکار و احساسات
4( نمادین: نماد مکان ها، حاالت و وقایع )آژیر، اشاره به حمله هوایی است.(

5( تقلیدی: تقلید از صدای یک موضوع یا شخصیت یا تقلیدی از حرکات )موسیقی، صدای فاخته را تقلید 
می کند.(

6( همانندگرا: صداهای مرتبط با افراد یا وقایع ویژه 
7( تكراری: یادآوری صداهای گذشته

8( ارتباطی: پیوند صحنه ها و حوادث، واسطه های صوتی )موسیقی( دو صحنه را به یکدیگر مربوط می کنند.
9( پیوندی: توالی یا تداخل صداها برای آثار نمایشی یا ُکمیک.  
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مفاهیم پایه
جلوه های الکترونیک استاندارد

به طور کلی، چهار نوع صدا در یک برنامۀ تلویزیونی یا فیلم وجود دارد که عبارت  اند از:

    آمبیانس )صدای محیط(

    صدای موضوع )دیالوگ یا زمینه(  

    افكت ها یا جلوه های صوتی

    موسیقی 

قبل از توضیح و تشریح هر کدام از انواع صداهای مذکور، الزم است با چند مفهوم پایه در بحث صدا آشنا 
شوید. این مفاهیم به عنوان شاخص های اصلی و معیار در بحث صدا به حساب می آیند و عبارت  اند از:

* پرسپكتیو صدا یا بُعد نمایی صدا
* تداوم صـدا
* انرژی صـدا

پرسپكتیو صدا
پرسپکتیو صدا به این معناست که در نماهای نزدیک، صدا »نزدیک« است و در نماهای دور، صدا از »دور« 
شنیده می شود. صدای نزدیک، در قیاس با صدای دور، حضوِر بیشتری دارد، گویا در نزدیکی منبع صدا قرار 

گرفته اید.
 

تداوم صدا 
صدا عنصری مهم در ایجاد تداوم بصری است. برای درک بهتر مفهوم تداوم صدا به یک مثال دقت کنید: فرض 
کنید گزارشگری در مقابل دوربین ایستاده و در حاِل تهیۀ  گزارش است. کیفیت صدای گزارشگر، بسته به 

اینکه او در میداِن دید دوربین باشد یا در خارج از آن، تفاوت پیدا می کند. 
گزارشگر در میداِن دید دوربین، در مکانی دور از استودیو قرار  دارد. سپس به استودیو می آید. استودیو مکانی 
با کیفیت آکوستیک متفاوت است. گزارشگر گفتاری را به گزارش خود می افزاید. به علت تغییر مکان و تعویض 
میکروفن ها، صدای گزارشگر در میدان و در استودیو گونه ای دیگر شنیده می شود. اگر چه این تفاوت هنگام 
ضبط چندان آشکار نیست، اما در تدوین و چیدن دو صدا کناِر هم، به وضوح قابل تشخیص است. این مسئله 

به تداوم صدا مربوط است. 

سکانسی از یک فیلم سینمایی را انتخاب کنید و در مورد کاربردهای صدا در کالس به بحث و گفت وگو دربارة 
آن بپردازید. 

فعاليت 
كالسي
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انرژی صدا 
به استثنای ایجاد تضادهای عمدی در صدا برای ساختن جلوه های ویژة صوتی، انرژی کلی تصاویر باید با 
انرژی هم ارز صوتی تطبیق داشته باشد. انرژی، به کلیۀ عوامل ارتباطی موجود در یک صحنه گفته می شود 

که درجاتی از تأثیرگذاری را در بیننده برمی انگیزد. 
واضح است که صحنه های پُرانرژی، مانند ردیفی از نماهای نزدیک از اجرای یک گروه موسیقی، نسبت به 
صحنۀ قدم زدن دو نفر انرژی صوتی بیشتری را می طلبد. صدای مطلوب تلویزیون تا حد بسیار به توانایی شما 
در درک انرژی کلی تصاویر و مطابقت دادن حجم صدا و تصویر بستگی دارد. در استودیو مفاهیم کلی فوق بر 

روی صدای برنامه یا فیلم اجرا می شود. 

مراحل صداگذاری عبارت اند از:
 A.A.S یا S.M.O دریافت نسخة     

)در این نسخه الیه های صدا باز و الیه های تصویر بسته است؛ یعنی تصویر قابلیت تغییر ندارد، اما صدا را 
می توان تغییر داد(. 

    الیه های صدا با فضای آزاد )Handling(10 تا 15 ثانیه ای درنظرگرفته مي شود. 

)صداهای انتخاب شده اضافي به صداگذار این امکان را مي دهد تا در صورت نیاز و صالح دید از آن استفاده 
کند(.

    مرحلة B،A رول  )سینک(:

در حال حاضر بخش اصلی این مرحله را تدوینگر انجام می دهد. در زیِر الیه های صدا، بیش از 2 باند موجود 
است. صداهای ضبط  شده سر صحنه، اعم از دیالوگ یا افکت، در استودیو بر روی دیسک سخت رایانه به 
صورت دو باند با نام »A و B رول« قرار داده می شوند. در این مرحله، صداها با تصویر همزمان هستند یا در 

صورت ناهمزمانی، توسط صداگذار همزمان می شوند. 
عملیات سینک )همزمانی صدا و تصویر( باید با دقت کامل انجام شود تا حرکت لب ها و یا تصاویر با صدا کاماًل 
همزمان باشد. کوچکترین فاصله و یا وقفه در فریم ها برای فیلم یک نقطه ضعف محسوب می شود. اشکاالت 

ضبط صدا در هنگام فیلمبرداری، در این مرحله آشکار می شود.

علت استفاده از واژه »رول« به گذشتۀ تاریخی صنعت صدا بر می گردد. در گذشته، نوار صدا نیز مانند 
تصویر به دور حلقه هایی مدور چرخانده یا اصطالحاً رول می شد. امروزه، کل مراحل از طریق رایانه 
صورت می گیرد اما اصطالحات تاریخی به قوت خود باقی است. اصطالحاً سینک می شوند. »سینک« 

برای همزمانی صدا و تصویر به کار می رود.

فعاليت 
بخشی از یک برنامة تلویزیونی را انتخاب کنید و در مورِد مفاهیم کلیدی صدا و انواع صدا در این بخش كارگاهی

برنامه، به بحث و گفت وگو بپردازید.
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تصور کنید دو پالن 1 و 2 در حاِل صداگذاری هستند. صداهای پالن 1 بر روی باند A و صداهای پالن 2 
بر روی باند B قرار  دارد. معموالً صدای باند A برای صدای دیالوگ و صدای باند B برای افکت ها و جلوه ها 
استفاده می شود. توجه کنید زمانی که باند A درحال پخش صدا است، باند B سکوت است و زمانی که باند 

B درحال پخش است، باند A سکوت است. 
این جداسازی در صداگذاری کمک می کند تا بتوانیم صدای پالن 1 را کمتر کنیم و صدای پالن 2 را قوی تر 

نماییم و یا صدای 2 پالن را در هم و با یک اندازه ترکیب کنیم.

تصویر1

مرحلة باند سازی

    ساخت باندهای صدای صحنه

    ساخت باند دیالوگ

    ساخت باند افكت

    ساخت باند موسیقی

    تنظیم نهایی باندهای صوتی )لِِول کردن صداها(

    ترکیب فنی و هنری صدا با تصویر )میكس(

    خروجی

در ادامه، به تشریح و توضیح مراحل باندسازی تا خروجی پرداخته می شود.

در این مرحله از تدوین، اگر باندهای صدا بیشتر از دو رول )B،A( باشد، صداگذار، نیز باید باندهای صدای 
بیشتری را زیر پالن ها قرار دهد.

نکـته
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ساخت باندهای صدای صحنه )آمبیانس(   
به همۀ صداهای محیطی که فیلم یا برنامه در آنجا فیلمبرداری می شود، »صدای صحنه ای«، »صدای محیط« 
یا »آمبیانس« (Ambience) می گویند. هرچند در اکثر ضبط های صدا، سعی در حذف کردن صدای محیط 
می شود، اما این صداها در تلویزیون، به  ویژه اگر در زمینه شنیده شود، نمایانگر مکان یا فضا و احساس نهفته 

رویداد است. 
براي مثال، در تصویربرداری از آتش سوزی یک ساختمان تجاری، صدای آژیر، ُهرُهر آتش، صدای موتور و 
پمپ آب، فریاد مأمورین آتش نشانی و همهمۀ مردم، شاخص مهمی در القای تشویش و هیجان رویداد به 
بیننده هستند. صدای محیط به  ویژه در گزارش های خبری اهمیت فراوان دارد، چرا که صمیمیت گزارش و 

باورپذیری آن را باال مي برد و بر سطح واقع نمایی آن می افزاید. 
صداگذار برای ساخت باندهای صدای محیط، کلیۀ صداهای موجود در صحنه را با توجه به فیلمنامه و تصاویر 

فیلمبرداری شده شناسایی مي کند و به کمک یک صداساز فضای صوتی فیلم را کامل تر می کند. 
قابلیت  فیلم  تولید  زمان  در  زیادی  مشکالِت  و  دالیل  به  است  ممکن  فضا،  در  موجود  صداهای  از  خیلی 
صدابرداری نداشته باشند؛ از این رو صداگذار با تکمیل باند صدای صحنه فضای صوتی صحنه ها را به طور 

کامل بازسازی می کند.

فعاليت 
سعی کنید با تمرکز در صحنة زیر، صداهای محیطی آن را شناسایی کنید و در کالس به بحث و گفت وگو كارگاهی

دربارة آن بپردازید.
مادر سعید و خواهرش )سمیه( در حال صحبت کردن در مورد سعید و آینده اش هستند که سعید وارد 
خانه می شود. با ورود سعید به خانه، مادر از سمیه می خواهد که بساط شام را رو به راه کند. این در حالی  
است که خودش به سراغ سعید می رود و در مورد آینده با او صحبت می کند. او از سعید می خواهد که به 

سراغ یک کار اداری و تمام وقت برود تا حداقل آیندة مطمئنی داشته باشد.

ساخت باند دیالوگ   
دیالوگ شاخص ترین صدا در یک برنامۀ تلویزیونی است. این عنصر صوتی را می توان به شکل های مختلف 

به کار گرفت:
1( شخصی به طور رسمی یا غیررسمی با دوربین صحبت می کند.

2( مفّسر خارج از تصویر، متنی را می خواند یا یک واقعۀ ورزشی را گزارش می کند.
یا موضوع  نگاه می کنیم  او  به چهرة ساکت  را، در حالی که  3( ممکن است صداِی درونِی یک شخصیت 

مورد نظر او را می بینیم، بشنویم.
4( صحبت های معمول بین شخصیت های داستان، با وجود وقفه ها، مکث ها، توی حرف هم دویدن ها و ... است. 
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تصویر2

فعاليت 
سعی کنید در موقعیت البی یک هتل، سه نوع گفت وگو طراحی کنید و صداهای دیالوگ آن را شناسایی كارگاهی

کنید. در کالس در مورد صداهای موقعیت گفت وگوي دو نفره که طراحی شده است، به بحث و گفت وگو 
بپردازید.

در گذشته امکان ضبط صدای دیالوگ سر صحنه )صدابرداری همزمان( وجود نداشت؛ از این رو، صحنه ها 
بدون صدا فیلمبرداری می شد و بعد از پایان فیلمبرداری، دوبلورها، در استودیوی صداگذاری، به جای بازیگران 

فیلم حرف می زدند. 
این ضعف، به واقع گرایی فیلم ها لطمه می زد و در مواردی که صدای دوبلور با قیافه بازیگر همخوانی نداشت، 
باعث خنده و تمسخر مخاطب می شد. به تدریج با پیشرفت دوربین های فیلمبرداری و توسعۀ امکانات ضبط 
صدا، صدابرداری فیلم ها به شکل همزمان رواج پیدا کرد و امروزه تقریباً جز در مواردی خاص که امکان ضبط 
صدا در صحنه فیلمبرداری وجود ندارد یا خرابی غیر منتظره برای صدای فیلم به وجود بیاید، در استودیو 
صداگذاری همزمان انجام می گیرد. البته سنت دوبلۀ فیلم های خارجی در برخی از کشورها مثل ایران و ایتالیا 

یا کشورهای اروپای شرقی هنوز رواج دارد.
صداگذار در این مرحلۀ باندسازی، به ترمیم صدای دیالوگ های فیلم می پردازد. چنانچه دیالوگ بازیگران و 
یا صدای اشیا در فیلم، از کیفیت قابل قبولی در ضبط برخوردار نباشد و یا اصاًل ضبط نشده باشد، صداگذار از 
بازیگر دعوت می کند تا برای بازسازی صدا زیر نظر وی، به استودیوی صداگذاری بیاید و مجدداً صدای فیلم 
بازسازی و ضبط شود. این مسئله در مورد صدای اشیا هم صادق است؛ با این تفاوت که صداساز به کمک 

صداگذار می آید و صداهای مورد نظر او را تهیه و تولید می نماید. 
در زمان ضبط افکت و دوبله الزم است تصاویر فیلم در حین ضبط صدا بر روی پرده نمایش پخش گردند، تا 

هم به حس و حال صداهای بازسازی  شده کمک کند و هم صدا با تصاویر سینک ضبط گردد.
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ساخت بانِد افکت   
در مورد افکت، و نحوة ساخت آن در قسمت جلوه های صوتی بحث شد. در اینجا، با ذکر یک مثال، دربارة 

نحوة کار صداگذار با افکت توضیح داده می شود. 
فرض کنید صحنۀ غرق شدن کودکی در رودخانه موقعیت اصلی یک صحنه از فیلمنامه باشد و افرادی کنار 

رودخانه ناظر بر این صحنه هستند. باندهای صدای صحنه به قرار زیر است:

1( باند صدای دیالوگ: کودک فریاد می زند: » کمک،  کمک«
2( باند صدای دیالوگ: افراد کنار رودخانه با صدای فریاد کودک برای کمک به طرف او می آیند. 

3( باند افكت: صدای رودخانه متناسب با تصویر.
4( باند افكت: صدای سنگ های رودخانه که به علت جریان آب حرکت می کنند.

5( باند افكت: صدای غرق شدن کودک در آب و ورود آب به دهان کودک.
6( باند افكت: صدای دست وپا زدن کودک در آب.

7( باند افكت: صدای پای افرادی که به سمت کودک می آیند.
8( باند افكت: صدای باد

9( باند افكت: صدای باد که در برگ و شاخه های درختان می وزد.
10( باند سكوت. 

صداگذار، باندهای موجود فوق الذکر را شناسایی مي کند و بعد از مشورت با صداساز و ساخت صداهایی که در 
صدابرداری صحنه وجود ندارد، برای هر کدام از صداها به صورت مجزا، یک باند و خط صوتی در نظر می گیرد 

و آنها را با توجه به دکوپاژ تصویری در محل مورد نظر قرار می دهد. 
در بعضی صحنه ها، صداگذاران حرفه ای توانایی آن را دارند تا با 160 یا حتی تعداد بیشتری باند کار کنند 

و آنها را باندسازی نمایند. 
هر کدام از باندها، بعد از ساخت، باید تنظیم شنیداری یا لِِول گیری شوند که در قسمت تنظیم شنیداری در 

مورد آنها به طور کامل توضیح داده می شود.

سکوت ارزش نمایشی دارد هرگز نباید آن را نادیده گرفت؛ و باید با دقت بسیار آن را به کار برد، زیرا 
ممکن است به سادگی با اُفت صدا یا اختالل در صدای برنامه اشتباه شود. سکوت ممتد معانی متنوعی 
را تداعی می کند؛ از جمله: مرگ، نابودی، ناامیدی، سکون، امید، آرامش و تنش و ... )گوش دادن به هر 

صدایی، برای اطالع از حضور قاتل در اتاق(.
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صداگذار، باندهای موجود فوق الذکر را شناسایی مي کند و بعد از مشورت با صداساز و ساخت صداهایی که در 
صدابرداری صحنه وجود ندارد، برای هر کدام از صداها به صورت مجزا، یک باند و خط صوتی در نظر می گیرد 

و آنها را با توجه به دکوپاژ تصویری در محل مورد نظر قرار می دهد. 
در بعضی صحنه ها، صداگذاران حرفه ای توانایی آن را دارند تا با 160 یا حتی تعداد بیشتری باند کار کنند 
و آنها را باندسازی نمایند. هر کدام از باندها، بعد از ساخت، باید تنظیم شنیداری یا لِِول گیری شوند که در 

قسمت تنظیم شنیداری در مورد آنها به طور کامل توضیح داده می شود. 

ساخت باند موسیقی   
تأثیر موسیقی بر احساسات بر هیچکس پوشیده نیست؛ علی الخصوص زمانی که با قدرِت تصویر ترکیب شود:

آیا می توانید از  موسیقی چند فیلم یا برنامه های تلویزیونی که در خاطرتان است، نام ببرید؟
به نظرتان چه عواملی باعث ماندگاری این موسیقی ها شده است؟

لفظ موسیقی از واژه ای یونانی )Mousika(گرفته شده است که مشتِق کلمه )Muse( ، رب النوع شعر و ادب 
و موسیقی یونان باستان است. این واژه، در لفظ فرانسوی تبدیل می شود به: موزیکو، موزیقو و موزیقان یا 
موزقان که تلفظ فارسی مزقان )مزغان( و مزغانچی به معنی موزیک، و موزیک چی یا مطرب و نوازندة  ساز از 

آن گرفته شده است. 

فعاليت 
كارگاهی

سعی کنید با تمرکز در صحنة زیر، صداهای افکت آن را شناسایی کنید و در کالس به بحث و گفت وگو 
دربارة آن بپردازید.

خورشید تقریبًا غروب کرده است. مردی به طرف خودرو سمند حرکت می کند. سوار خودرو می شود. 
تاکسی دیگری در مقابل سمند می ایستد و راه خروج ماشین را سد می کند و راننده اش از ماشین پیاده 
می شود. مرد داخل سمند از ماشین پیاده می شود. در این هنگام دختر جوانی در کنار مرد قرار می گیرد. 

مرد در حال رفتن به طرف رانندة تاکسی است که دختر شروع به صحبت می کند.
دختر: آقا دربست میری؟...

مرد در حالی که نگاه غضب آلودی به رانندة تاکسی می اندازد:
مرد: بله خانوم... شما سوار شید االن میام...

دختر سوار ماشین سمند می شود. مرد به نزدیکی رانندة تاکسی می رود و در مقابل او می ایستد.
مرد: حیف که بد موقع به پستم خوردی...

راننده: مالیات شغلی ات رو من بدم، مسافر اینجا رو غر بزنی...
مرد: چشات رو باز کنی می بینی اون ماشینم تو خط کار می کنه... 

راننده در حالی که نگاه غضب آلودی به مرد می اندازد. شخص دیگری میانجی گری می کند و مرد را به 
طرف ماشین اش هدایت می کند. مرد در حالی که هنوز به راننده خیره است سوار ماشین می شود.
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تصویر3

موسیقی هنر بیان عواطف و احساسات است به  وسیلۀ صوت. هنری است دارای صدا و وزن، که در بخش هاي 
مختلفي مانند موسیقي آوازی، سازی و... در زمینه هاي متنوعي به کار گرفته مي شود. 

موسیقی فیلم در تلویزیون و سینما در سه بخش استفاده مي شود: 
    موسیقی عنوان بندی آغازین و پایانی

    موسیقی تماتیک

    موسیقی روایی یا روایت گونه

در مورد موسیقی عنوان بندی و نقش و کارکردهای آن در پودمان طراحی عنوان بندی صحبت خواهیم کرد؛ 
اما دو دستۀ دیگر در همین جا مورد بحث قرار می گیرد:

موسیقی تماتیک:
موسیقی های تماتیک شبیه یک پُل، پالن ها یا اعمال و کنش های قسمت های مختلف یک فیلم یا برنامه را 
به یکدیگر متصل می سازند و بین آنها ارتباط ایجاد می کنند. این دسته از موسیقی ها با موسیقی های استفاده 

شده در عنوان بندی ارتباط دارند و گام های استفاده  شده در آنها یکسان است. 
برای مثال موسیقی عنوان بندی »سریاِل امام علی)ع(« در گام عربی است، از این رو قسمت هایی که در درون 
فیلم، تحت عنوان موسیقی تماتیک استفاده می شود نیز باید از گام عربی تبعیت کنند. در واقع آهنگساز، 
به  فیلم گرفته است،  از کل  را که  انرژی ای  و  با آن حس  و  فیلم می سازد  ژانر  براساِس  را  تیتراژ  موسیقی 
مخاطب بروز می دهد. سپس برای موسیقِی فاصله و موسیقِی اتصال، از موسیقی تماتیک استفاده می کند که 
باید برگرفته از گام استفاده شده در موسیقی تیتراژ باشد تا بیننده از حس و حال فیلم جدا نشود، چرا که تم 

موسیقی متِن فیلم با شروع و پایان آن یکی است. 
موسیقی تماتیک به صورت عمده در سریال های تلویزیونی استفاده می شود. شکل کاربرد آن در فیلم های 
سینمایی متفاوت است. در سینمای امروز معموالً از تیتراژ آغازین استفاده نمی شود. در این نوع از فیلم های 

سینمایی، پس از دیدن کل فیلم و تفسیِر تم کلیدی و اصلی آن، شمای کلی موسیقی را ترسیم می کند. 



ویژه دختران

106

انرژی و احساسی که از کل فیلم گرفته است، او را وادار می کند که گام و ملودی خاصی را برگزیند؛ لذا با 
ساخت یک قطعه 7 تا 10 دقیقه ای موسیقی تماتیک خود را تعیین و در فیلم از آن استفاده می کند. 

گاه این 7 تا 10 دقیقه مبنایی قرار می گیرد تا قطعات کوتاه تِر تماتیکی برای بخش های دیگر فیلم ساخته 
شود. پس از پایان فیلم، این قطعات در قاب یک آلبوم موسیقی با 9 تا 15 تراک موسیقی فیلم به بازار عرضه 

می شود.

موسیقی روایت کننده:
تصور کنید یک جانباز جنگ، آلبوم عکس خود را باز کرده است و خاطرات خود را مرور می کند. کارگردان 
برای به یاد آوردن خاطرات غمگین از دست دادن یاران آن جانباز باید روایت کنندة گذشته و پیشینۀ جانباز و 
یارانش باشد. موسیقی استفاده  شده در این بازخوانی گذشته، موسیقی روایت کننده است. آهنگساز ایرانی پس 
از ساخت ملودی و هارمونی، به احتمال بسیار زیادی از نی استفاده می کند. به دلیل آنکه نی از غم و اندوهی 

یاد می کند که در قدیم اتفاق افتاده و کهنه شده است. اکنون هنوز یادگار دارد. 
اگر در فیلم، پسری مادر خود را در برابر چشمانش از دست بدهد، آهنگساز از نی استفاده نمی کند. بلکه از 
یک کمانچه دشتی استفاده می کند که آرشه کشیدنش همچون سوهانی بر روح مخاطب عمل می کند و  
بیان کنندة درد است. موسیقی روایت، راوی احساسات کنشگراِن اثر و انتقال آن به مخاطب است. این دسته 
موسیقی ارتباطی با کل فیلم ندارد و تنها برای صحنۀ به  خصوصی استفاده می شود که انتقال احساسات آن 

مورِد نظر است. 
موسیقی یک فیلم بعد از فیلمبرداری و تدوین فیلم، براساس حس و حال فیلم و فضاهای آن و تم اصلی فیلم، 
ساخته می شود. موسیقی می تواند همانند افکت های صوتی، تأثیرات مختلفی در فیلم ایجاد کند. موسیقی 
فیلم »روانی« ساخته برنارد هرمن، انطباق دقیقی با فضای دلهره آور و پر هیجان فیلم دارد و حس ترس و 
اضطراب را به خوبی به بیننده منتقل می کند. موسیقی فیلم »دکتر ژیواگو« که ساخته آهنگساز بزرگ سینما 

یعنی موریس ژار است، دقیقاً هماهنگ با فضای عاشقانه و رمانتیک فیلم ساخته شده است.
موسیقی متن تقریباً به صورت یک عامل جدانشدنی است و می تواند یک موسیقی ملودیک خالص در رابطه 
با تصویر باشد و به عنوان پشتیباِن تصویر، اثر انتزاعی و محرک داشته باشد. از آالت موسیقی می توان برای 

ایجاد آثار صوتی نیز استفاده کرد )شکستن یا پاره کردن چیزی(. 

یک برنامة تلویزیونی انتخاب کنید و در مورد نحوة استفاده از موسـیقی در آن، گزارشی در کالس ارائه دهید. 
توجه: هدف از گزارش، تأثیرات موسیقی بر روان مخاطب و سازهای استفاده شده در موسیقی است.

فعاليت 
كالسي
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ارزشیابی واحد یادگیري ساخت باندهاي صوتي 

  معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 تحلیل صدا 1

1 ساخت باند صدای صحنه و زمینه 2

1 ساخت باند افکت 3

1 ساخت باند موسیقی 4

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفکر منطقي)N11(، روحیۀ کار جمعی

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

شرح کار:

تحلیل صدا، ساخت باند صداي صحنه و زمینه، ساخت باند افکت، ساخت باند موسیقی

استاندارد عملكرد:
ساخت باندهای صوتی براساس طرح و محتوای مربوط 

شاخص ها:
مهارت هاي شنیداري و فني در کار با باندهاي صوتي

شرایط انجام کار:
مكان: استودیو تدوین یا سایت رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات مناسب استودیوی صدا، منابع صوتی آرشیوی
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ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر 

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
     چگونه صداهای ساخته شده در کنار تصاویر قرار گرفته و با هم ترکیب می شوند تا محصوِل نهایی برنامه 

ساخته شود؟

هدف از این واحد یادگیری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، شیوه هاي صداگذاري را فرا  مي گیرند و در نسخه نهایي برنامه آنها را 

اجرا  مي کنند.

استاندارد عملكرد
   ترکیِب فنی و هنری صدا و تصویر با توجه به فیلمنامه و دکوپاژ مربوط و روند دراماتیک فیلم



پودمان 4/ صداگذاری

109

هم پوشانی باندهای صدا
امروزه فرایند صداگذاری فیلم ها و برنامه های تلویزیونی از طریق رایانه و نرم افزارهای مربوط انجام می شود. 
هر کدام از باندهای مربوط به صدا، از طریق دستگاه های فنی پیچیده، به نرم افزارهای مربوط برای انجام کار 
صداگذاری انتقال داده می شود. در این نرم افزارها باندهای صدا به صورت مجزا و الیه الیه از یکدیگر تفکیک 
می شود و در خطوط مربوط به خود قرار می گیرد. براي مثال، یکی از خطوط، ارتباط به باند صدای زمینه 
دارد. تمام صداهای زمینه که ساخته یا ضبط شده اند، در این خط قرار می گیرند و با توجه به متن یا فیلمنامه 
جاي گذاری می شوند. این عمل برای سایر باندهای صوتی نیز انجام می شود. در انتهاي این مرحله، هم پوشانی 

باندهای صوتی مجزا از هم، به صورت الیه الیه در خطوط مختلف نرم افزار ایجاد مي شود. 
بعد از این مرحله و قراردادن کلیۀ صداهای برنامه، مرحلۀ تنظیم کردن یا اصطالحاً لِِول گیری آغاز می شود 

که یکی از پیچیده ترین مراحل صداگذاری است. 

)Level(تنظیم سطح شنیداری باندهای صدا
قبل از ورود به بحث الزم است مختصری در مورد دستگاه شنوایی انسان و ویژگی های کلی آن مطالبی را در 

نظر داشته باشید.
بنابراین،  انسان چنان است که تغییرات حجم صدا را آن طور که در واقعیت وجود دارد نمی شنود.  گوش 
اگر شدت واقعی صدا را دو برابر کنیم، کمیت این تغییر برای گوش انسان دو برابر نخواهد بود. علت این امر 
در خواص مربوط به حساسیت گوش )نسبت به بلندی صدا( نهفته است؛ حساسیِت گوش لگاریتمی است، 
نه خطی. شدت صدا باید در حدود 25درصد تغییر کند تا گوش تفاوتی احساس کند. از این رو، باید مدیون 
گوش های خود  و خصوصیات غیرخطی آن  باشیم که ما را قادر می سازد دامنۀ وسیعی از شدت های صوتی 

را بشنویم.
با این همه، گوش در مورد نوسانات نیز دارای محدودیت است. گوش قادر به شنیدن نوسانات زیر20 سیکل و باالی 
15 هزار سیکل نیست. در زیر محدودة شنوایی پایین تر از20 سیکل انسان این نوسانات صوتی را نمی شنود، بلکه 
آنها را احساس می کند. گوش انسان در این گسترة شنوایی عملکرد ثابتی ندارد. سیستم شنوایی ما در حالت 
مطلوب در مقابل نوساناتی برابر با 3500 سیکل واکنش طبیعی یا حداکثر واکنش را دارد، و حساسیت گوش 
نسبت به صداهای باال و پایین این محدوده کاهش می یابد. کاهش حساسیت گوش به شدت صدا و البته 
ساختماِن گوش بستگی دارد. )در ضمن با گذشت زمان و پیر شدن انسان، شنوایی او نسبت به فرکانس های 

باال کاهش می یابد.(

  تصویر5  تصویر4
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رعایت  به  توجه  با  و  می دهد  قرار  افکت  صدای  باند  به  مربوط  خط  در  را  ساخته شده  صداهای  صداگذار، 
پرسپکتیوهای صوتی، تداوم صوتی و انرژی صوت، صداها را براساس واقع گرایی صحنه تنظیم می کند. یا در 
مثال غرق شدن کودک که در ساخت باند افکت بررسی کردیم، صداگذار تصمیم می گیرد صدای فریاد کودک 
در میان امواج رودخانه و طوفان کم شود و کمترین تراز صدا را داشته باشد یا صدای او بیشتر از صدای مردم 

شنیده شود.
اما صداگذار این کار را چگونه انجام می دهد؟ 

  تصویر6

انتشار می یابد و  یا آب( به صورت موج  ارتعاش یک جسم است و در محیط مادی )هوا  نتیجه  صدا 
دستگاه شنوایی، آن را با فعل و انفعاالت فیزیولوژیک درک می کند. تعداد حرکت نوسانی را در مدت 
زمان معین، بسامد می نامند که زماِن اندازه گیری نوسان ها ثانیه است و تعدادشان با واحد هرتز مشخص 

می شود. 
آکوستیکی  انتقال موج های  و  تولید  ارتعاش هایی که سبب  آکوستیکی،  امواج  انتشارات  و  تولید  برای 
می شوند، بر حسب حدود فرکانسشان به سه دسته تقسیم می شوند: ارتعاش های صوتی که در ایجاد 
صدا مؤثرند و با گوش شنیده می شوند. حدود فرکانس ارتعاشهایی بین 20 الی15000 سیکل بر ثانیه 
است. ارتعاش های فراصوتی از فرکانس های 15000 سیکل بر ثانیه به باال و ارتعاش های فروصوتی، از 

فرکانس های 20سیکل بر ثانیه به پایین. هر نوسان کامل را سیکل می گویند. 

انسان  با توجه به شدت و کیفیت های صوتی برای شنیدن گوش  درمرحلۀ تنظیم سطح شنیداری، صداها 
تنظیم و تراز می شوند. دقت کنید شدت و کیفیت صوت براساس چیدمان و اکسسوآر صحنه ها و سکانس ها 

تعریف می شود.  
برای مثال، صحنۀ تیراندازی در آب را در نظر بگیرید. صداهای تیراندازی در آب توسط صداساز براساس نوع 
اسلحه و کیفیت آب و برطبق یک استاندارد صوتی ساخته می شود. اما این صدای خاِم ساخته شده در برنامه 

به شکل استاندارد قرار داده نمی شود، بلکه مستلزم پرداخت توسط صداگذار در استودیو است.
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زمانی که برنامه از طریق نرم افزار های رایانه  ای صوتی اجرا می شود، صداگذار تصویر را به روی پرده می بیند 
که  است  ذکر  به  دارد، می شنود. الزم  قرار  استودیو  در  که  مختلفی  بلندگوهای  از طریق  را  فیلم  و صدای 
تصویر نمایش داده شده به روی پرده، کاماًل بی صدا(Mute) است و هیچ گونه صوتی ندارد. صداگذار از طریق 
بلندگوها، الیه های مختلف صدا را در باندهای مربوط می شنود و این کار را بارها انجام می دهد. سپس هر الیۀ 
صوتی را به صورت مجزا تنظیم می کند. او سطوِح شنیداری انواع مختلف صدا را تنظیم و با صدامیزی که در 

مقابلش قرار دارد فرکانس های شنیداری صوت را برای گوش انسان میزان می کند. 

نکاتي که در پرداخت صوتي باید مورد توجه قرارگیرد:
1( ابعاد و کیفیت صدا باید با تصویر همگون باشد )شدت مناسب، تعادل، پرسپکتیو صدا و آکوستیک(.

2( هنگامی که صدا مستقیماً به رویداد تصویر مربوط می شود، باید با آن همگام شود )حرکت لب، صدای پا، 
کوبیدن چکش(.

3( معموالً صدا و تصویر باید با یکدیگر همراه باشد. صدا نباید قبل از برش تصویر یا بعد از آن )مگر در مواقع 
خاص( سرگردان شود. 

4( برش تصویر باید در مسیر ریتم موسیقی باشد. اگر برش مداوم و یکنواخت باشد، بعد از مدتی خسته کننده 
می شود.

5( در آغاز برنامه باید صدا و تصویر با یکدیگر شروع شوند و در انتهای برنامه با یکدیگر خاتمه یابند.

ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر
تصویر و صدای آن به طرق معین ارتباطی درونی دارند:

1( ممکن است تأثیر تصویر به خاطر صدای همراه آن باشد. نمای نزدیک از مردی که عرض شاهراهی را طی 
می کند.

الف( موسیقی شاد بر حالت سبک و شاد او داللت می کند.
ب( بوق اتومبیل ها و صدای ترمز چرخ ها بر عمل خطرناک او داللت دارد.

2( ممکن است تأثیر صدا به خاطر تصویر آن باشد.
الف( نمای دور از یک درشکه که در جاده ای ناهموار پیش می رود و صدای همراه آن به عنوان یک                     

اثر صوتی طبیعی مورِد قبول است.
ب( اما اگر نماهای نزدیک متداومی از یک چرخ بگیرید، هرگونه تکان چرخ حکایت از شکستگی 

آن می کند.

3( ممکن است تأثیر صدا و تصویر با یکدیگر ترکیب شود: موجی به صخره ها می خورد و موسیقی اوج می گیرد.

4( ممکن است صدا و تصویر با هم به فکر جدیدی اشاره کنند: باد شکوفه ها را تکان می دهد، صدای پرندگان 
و بع بع گوسفندان، بهار را نوید می دهد.
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با توجه به صحنة زیر، در مورد تراز های شنیداری صداها در صحنه گزارشی را در کالس ارائه 
دهید.

خودرو اورژانس سفیرکشان در خیابان پیش می رود و وارد بیمارستان می شود. اسکندر در حالی که 
محفظه اکسیژن روی صورتش است، از داخل ماشین اورژانس بیرون آورده شده و وارد بیمارستان 

می شود. ماشین دیگری در کنار آمبوالنس می ایستد و مردی مسن از ماشین پیاده می شود. 
مرد بعد از لحظه ای مکث، در حالی که شمارة تلفنی را با موبایلش می گیرد و بی پاسخ می ماند، به 

طرف بیمارستان حرکت می کند. قیاسی، وکیل بیمار، در مقابل پذیرش ایستاده است.
خانم سرپرستار بخش از اتاق پشتی بیرون می آید و پوشه ای در دستانش است و آن را بررسی 

می کند:
خانم سرپرستار: بردنش اتاق عمل... کارهای مالیش رو شما انجام میدین؟...

قیاسی با سر حرِف سرپرستار را تأیید می کند. سرپرستار فرم هایی را نگاه می کند:
سرپرستار: برادرشون هستید؟...

قیاسی با سر پاسخ منفی می دهد. قیاسی سکوت کرده و ناراحت است. 
سرپرستار متوجة حالش می شود:

سرپرستار: در هر صورت اگه همراهش هستید، بفرمایید امور مالی... انتهای سالن...

قیاسی کیفش را برمی دارد و در سالن به راه می افتد. بیمارستان تقریبًا خلوت است.

فعاليت 
كالسي

صدا می تواند تصویر را تقویت کرده یا آن را توضیح دهد و در ضمن تأثیر و جاذبۀ تصویر را غنی سازد. از طرف 
دیگر، موسیقی و آثار صوتی می توانند محیط و مکان رویداد را تداعی کنند یا بر موقعیتی داللت کنند یا بیانگر 

حالتی باشند. تصویر از طریق صدای همراه آن اهمیت ویژة خود را پیدا می کند. 
به طوری که ممکن است به همراه یک موسیقی خاصی، تصویر یک دسته گل، تشیع جنازه ، عروسی یا مجلس 
مهمانی را به یاد بیاورد. صداگذار بعد از ترکیب صداها با تصویر، موسیقی ساخته  شده را نیز به سایر باندهای 

صوتی می افزاید و ترکیب نهایی را آماده می کند و از آن خروجی می گیرد. 
پس از انجام ترکیب کامل صدای فیلم با شمارش معکوِس پیش نمایش تصویر همزمان می شود. به این ترتیب 
که وقتی از تصویر شمارنده عدد 3 را به روی مانیتور نشان می دهد، بوق عدد 3 ابتدای صدای فیلم با آن 
همزمان می شود. بعد از پایان خروجی، صداها به صورت استریو 5 به1 )دالبی 1:5( به البراتوار جهت انجام 

اصالح رنگ و نور و طراحی عنوان بندی ارسال می گردد.
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ارزشیابی واحد یادگیري ترکیب فني و هنري صدا و تصویر

   
 معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مراحل کار ردیف

2 هم پوشانی باندهای صدا 1

2 تنظیم سطح شنیداری باندهای صدا 2

1 ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر 3

2 شایستگی های غیرفنی، ایمني، بهداشت، توجهات زیست محیطي و نگرشي:
تفکر منطقی )N11(، روحیۀ کار جمعي

* میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

شرح کار:

هم پوشانی باندهای صدا، تنظیم سطح شنیداری باندهای صدا، ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر 

استاندارد عملكرد:
ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر با توجه به فیلم نامه و دکوپاژ مربوطه و روند دراماتیک فیلم

شاخص ها:
1- تقویت مهارت هاي دیداري و شنیداري

2- توانایي هاي فني در اجراي کیفیت هاي متنوع صوتي در برنامۀ تلویزیوني

شرایط انجام کار:
مكان:  استودیو تدوین یا سایت رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات تدوین، نرم افزارهای تدوین، منابع اینترنتی و کتابخانه ای، منابع آرشیو تصویری


