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 چکیده

ــرد.  ــورت می گی ــف ص ــیوه های مختل ــا ش ــه ب ــت ک ــدی اس ــدۀای چندبع ــه نابینایان،پدی ــم ب ــوم فیل ــال مفه انتق

ــۀ زیســته  توصیــف صوســتی یکــی از ایــن شیوه  هاســت.این پژوهــش، درصــدد اســت انتقــال مفهــوم در تجرب

افــراد نابینــای مــادرزاد عالقه منــد بــه فیلــم را تبییــن و معلــوم کنــد چگونــه یــک مخاطــب نابینــا، واقعیــت چنیــن 

رویــدادی را درک می کنــد؟ در ایــن مطالعــۀ کیفــی از روش پدیدارشناســی تفســیری »ون منــن« اســتفاده شــده 

اســت. از میــان نابینایــان عالقه منــد بــه فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی، در نهایــت، 25 فــرد انتخــاب شــدند. 

مصاحبه هــا ابتــدا هدفمنــد و در ادامــه بــه روش گلولــه برفــی تــا اشــباع نظــری ادامــه داشــتند. از مصاحبه هــای 

ــتۀ  ــۀ زیس ــه تجرب ــی دهدک ــان م ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــردآوری داده ه ــرای گ ــاختارمند ب نیمه س

نابینایــان از انتقــال مفهــوم در فیلم شــنوی منحصــر بــه فــرد اســت. از تجزیــه و تحلیــل داده هــا شــش مضمــون 

ــاط عاطفــی، روایتگــری صوتــی، روایــت مطلــوب، اخــالل و نقصــان کالم اســتخراج شــد.  ــر، ارتب اصلــی حــس برت

ــد نابینایــان تولیــد فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی را یــک  دیگــر نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه هــر چن

ــم را از  ــای فیل ــی داده ه ــت برخ ــن اس ــز ممک ــک نی ــن تکنی ــا ای ــا ب ــد، ام ــم می دانن ــر فیل ــرای درک بهت ــل ب مکم

ــی  ــرای چگونگ ــوزش الزم را ب ــا، آم ــه فیلم ه ــن گون ــدۀ ای ــز تولید کنن ــه مراک ــد ک ــا معتقدن ــد. آنه ــت بدهن دس

ــان  ــن نابینای ــود. همچنی ــوار می ش ــوم دش ــت مفه ــال درس ــی انتق ــه گاه ــند، در نتیج ــن کار ندیده باش ــام ای انج

ــه  ــگاه راوی ب ــۀ ن ــد کــه از زاوی ــی را، اطالعــات دســته دومی می دانن ــی به واســطۀ توصیــف صوت اطالعــات دریافت

ــد.  ــا می رس آنه
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مقدمه

نابینایــان بخــش عمــده ای از جمعیــت معلــوالن ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

ایــن افــراد عالقه منــد هســتند هماننــد ســایر افــراد جامعــه از محصــوالت فرهنگــی، ماننــد 

ــای  ــه توانایی ه ــم، ب ــان از فیل ــم نابینای ــی فه ــی از چگونگ ــد. بخش ــتفاده کنن ــا اس فیلم ه

شــنیداری خــود فــرد نابینــا و دانــش او بســتگی دارد و بخشــی هــم بــه عملکــرد افــرادی کــه 

ــان از فیلمــی  ــد. دریافــت نابینای ــا آمــادۀ دیــدن می کنن ــرای مخاطــب نابین ــم را ب یــک فیل

ــه ای اســت؟ تک تک نماها و صحنه های يک  ــه تجرب ــه برایشــان روایــت می شــود، چگون ک

اين معانی گاهی واضــح هســتند و گاه نياز بــه  فيلم می توانند معنايی را منتقل کنند. 

ــرای او روایــت  ــدارد را شــخص دیگــری ب توصیــف دقیــق دارند. تصاویــری کــه دیالوگــی ن

می کنــد و درک حاصــل از خوانــش تصاویــر، توســط راوی بــه فــرد نابینــا متنقــل می شــود. 

ــی  ــم، صوت ــی کالم فیل ــه به وســیلۀ آن، قســمت های ب ــی1، تکنیکــی اســت ک توصیــف صوت

ــران و در  ــاالت بازیگ ــی کالم، ح ــر ب ــری از تصاوی ــت بهت ــا دریاف ــب نابین ــا مخاط ــود ت می ش

ــای دارای  ــر فیلم ه ــنایدر،2007(. از عم ــد )اس ــته باش ــم داش ــری فیل ــای بص کل، صحنه ه

ــا و  ــن روش، نوپ ــران، ای ــا در ای ــذرد، ام ــه می گ ــش از دو ده ــا بی ــی در دنی ــف صوت توصی

ــا وجــود تــالش  ــا مشــکالتی اســت ) خوش ســلیقه، شــفیعی، 1399(. ب جــوان و همــراه ب

تولیدکننــدگان فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی، ایــن روش بــا کاســتی هایی همــراه اســت. 

ایــن مطالعــۀ پدیدارشناســی بــه منظــور تبییــن تجربــۀ زیســته2 نابینایــان در بعــد انتقــال 

مفهــوم فیلــم انجــام شــد. تنهــا تحقیــق دانشــگاه داخلــی مــر تبــط بــا توصیــف صوتــی، تــا 

لحظــۀ تدویــن ایــن مقالــه، تحقیــق خوش ســلیقه و شــفیعی )1399( اســت کــه از طریــق 

تحلیــل اســناد مربوطــه و همچنیــن مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته بــا شــش نفــر از فعــاالن 

ــن  ــل از ای ــج حاص ــی از نتای ــت. برخ ــده اس ــه ش ــران  تهی ــفاهی در ای ــف ش ــوزۀ توصی ح

ــا ایــن پژوهــش در زمینــۀ آشــنا نبــودن مراکــز تولیــد فیلم هــای دارای توصیــف  تحقیــق ب

صوتــی بــرای نابینایــان و همین طــور عــدم شــناخت روایتگــران بــا اصــول توصیــف صوتــی، 

همســو اســت. امــا در ســایر کشــورها، مطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت. 

مونیــکا زابــروکا )2018( در تحقیــق خــود بــر روی درک  فیلــم دارای توصیــف صوتــی بــرای 

ــد مقــدار  ــان می نویســد بای ــا بینای ــر ب ــم در ســطح براب ــا یــک فیل ــان در مقایســه ب نابینای

1.  Audio Description

2. lived experience
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متــن، ســرعت و ســطح دشــواری کلمــات بــا انتظــارات افــراد گــروه هــدف تنظیــم شــود. 

در مقالــۀ زابــروکا بــر روی ســاختار توصیــف صوتــی کار شــده و بــه آمــوزش شــرح دهندگان 

صوتــی، اخالل هــا و رونــد انتقــال مفهــوم کــه ایــن پژوهــش بــا روش پدیدارشناســی بــه 

ــردازد . ــه، نمی پ آن پرداخت

پیشینۀ پژوهش 

بهــاره ســعیدزاده )1397( دانشــجوی دکتــرای پژوهــش هنــر دانشــگاه هنــر در تحقیــق 

خــود، رویکــرد شــناختی بــه روایــت اعتمادناپذیــر در ســینما کــه بــه راهنمایــی دکتــر محمــد 

ــه  ــمارۀ 1( ب ــیقی، دورۀ 20، ش ــی و موس ــای نمایش ــا )هنره ــای زیب ــریۀ هنره ــهبا در نش ش

ــر را از  ــرد راوی اعتمادناپذی ــی کارک ــر و چگونگ ــت اعتمادناپذی ــوم روای ــید، مفه ــاپ رس چ

منظــر نظریــۀ شــناخت در ســینما بررســی کــرده اســت. ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــه رویکــرد 

ــرده و  ــی ک ــینما بررس ــر را در س ــت اعتمادناپذی ــرد روای ــی کارک ــوردول، چگونگ ــناختی ب ش

ــف  ــه اشــکال مختل ــت و از جمل ــد روای ــرد امــکان پیدایــش گونه هــای جدی نتیجــه می گی

روایــت اعتمادناپذیــر وجــود دارد.

ــگاه  ــی دانش ــان انگلیس ــروه زب ــفیعی )1400( )گ ــیالن ش ــلیقه و ش ــعود خوش س مس

فردوســی( ، در تحقیــق خــود بــا عنــوان درآمــدی بــر جایــگاه و وضعیــت توصیــف شــفاهی 

در ایــران کــه در مجلــۀ مطالعــات زبــان و ترجمــه، دورۀ پنجــاه و چهــارم، شــمارۀ دوم 

منتشــر شــده، بــه معرفــی ایــن حــوزه و ویژگی هــای تولیــد آن در ایــران و ســایر کشــورها 

ــن  ــوط و همچنی ــناد مرب ــل اس ــق تحلی ــافی از طری ــش، اکتش ــرد  پژوه ــد. رویک پرداخته ان

ــج  ــران اســت. نتای ــاالن حــوزۀ توصیــف شــفاهی در ای ــا فع ــۀ نیمه ســاختاریافته ب مصاحب

نشــان داد بیشــترین میــزان تولیــد توصیــف شــفاهی بــه ترتیــب، بــه رادیــو، گــروه 

غیردولتــی )ســوینا( اختصــاص دارد و ســیما اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نــداده اســت. 

همچنیــن هیــچ کــدام از گروه هــا از مراحــل تولیــد توصیــف شــفاهی و توانش هــای مهــم 

ــن  ــد و ممک ــه ندیده ان ــن زمین ــی در ای ــدگان، آموزش ــته اند و توصیف کنن ــی نداش آن آگاه

ــا باشــد. ــا خط ــراه ب ــا هم ــن گروه ه ــف شــفاهی در ای ــدات توصی اســت تولی

مریــم مالمیــر )1391( دکتــری رشــتۀ روان شناســی و آمــوزش کودکان اســتثنایی دانشــگاه 

آزاد، واحــد علــوم و تحقیقــات، در تحقیــق خــود بــه راهنمایــی پرویــز شــریفی درآمــدی کــه 

در فصلنامــۀ افــراد اســتثنایی، ســال دوم، شــمارۀ 6 بــه چــاپ رســید، بــه مقایســۀ ســرعت 
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پــردازش اطالعــات شــنیداری در نوجوانــان نابینــا و بینــا پرداخــت. ایــن پژوهــش، از نــوع 

ــرای ارزیابــی ســرعت پــردازش اطالعــات دو  ــه ای اســت. ب ــردی و روش انجــام آن زمین کارب

ــد. نتایــج  ــا دو نســخۀ آزمــون pasat   )6 و 8( مــورد ســنجش قــرار گرفتن ــه ب گــروه نمون

ــوزان  ــنیداری، دانش آم ــات ش ــردازش اطالع ــرعت پ ــۀ س ــان داد در زمین ــت آمده نش به دس

نابینــا بــا اســتفاده از آزمــون pasat عملکــرد بهتــری نســبت بــه دانش آمــوزان بینــا داشــتند، 

چــون از حــس شــنیداری خــود بهتــر اســتفاده می کننــد.

ســابینه بــراون )2011( تحقیقــی بــر روی ایجــاد انســجام در توصیــف صوتــی انجــام داده 

اســت. )منتشــر شــده در Translators’ Journal, vol. 56, no 3(. در تحقیــق او صداهایــی 

ــه  ــفاهی ترجم ــور ش ــتند، به ط ــل درک هس ــا غیرقاب ــم ی ــری، مبه ــانه های بص ــدون نش ــه ب ک

ــی و  ــی و جزئ ــف صوت ــه، توصی ــون چندحالت ــورت - مت ــه ص ــه س ــجام را ب ــوند. او انس می ش

ــت و  ــودن دق ــوردی، به موقع ب ــۀ م ــن مطالع ــق در ای ــرده اســت. محق مختل شــده بررســی ک

ــرای  ــوان پی شــرط های مهمــی ب ــه عن ــات در برنامــه را برجســته کــرده اســت. توصیف هــا ب ثب

تشــخیص گیرنــدأ نابینــا از هــر گونــه پیونــد احتمالــی و قــدم بــه قــدم آنچــه دیــده می شــود، 

توضیــح داده می شــود. بــا مــدل ارائه شــدۀ مطالعــۀ مــوردی، محقــق معتقــد اســت تحقیقات 

بیشــتری بــرای بررســی اثربخشــی بهــره وری انــواع مختلــف توصیــف نیــاز اســت.

فلوریــان باردینــی )2020( دکتــری مترجمــی دانشــگاه مرکزی کاتالونیا، بارســلونا، اســپانیا در 

تحقیــق خــود بــا عنــوان توصیــف صوتــی و ترجمــۀ زبــان فیلــم بــه کلمات

 Journal of EnglishLanguage, Literatures in English and Cultural Studies,(  
)  73)1(, 273-295

بــه مطالعــۀ دو نقطه نظــر توصیــف صوتــی می پــردازد. در ایــن پژوهــش، AD بــه عنــوان 

بخشــی از متــن ســمعی و بصــری و بــه عنــوان نوعــی ترجمــۀ بیــن نشــانه ای تعریــف شــده و 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن تحقیــق بــر مفهــوم ترجمــه تمرکــز دارد و تکنیک هــا را بــا 

توصیــف صوتــی تطبیــق می دهــد. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش دانش آمــوزان بــا طبقه بنــدی 

عملکــردی تکنیک هــای توصیــف صوتــی بــر روی فیلــم میلیونــر زاغه نشــین )2008( بــوده کــه 

بــرای مطالعــات توصیفــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. نتیجه آن شــد کــه تکنیک هــای توصیف 

صوتــی، در ســطح خــرد کار می کننــد و می تواننــد بــرای تجزیــه و تحلیــل مــوارد خاص اســتفاده 

شــوند. الگــوی ارائه شــده نشــان داد رویکــرد ترجمــۀ زبــان ســینمایی بــه AD بــرای مخاطبیــن 
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نابینــا و کم بینــا در دســترس قــرار می گیــرد و ممکــن اســت بــر تجربــۀ آنهــا تأثیــر بگــذارد.

در تحقیــق اســتفانیا پینیلــی و آنــدره فیروســی )2019( بــا عنــوان شــرح صــوت و اختــالل 

بینایــی )در نشــریۀInternational Journal of Special Education ( آمــده اســت که توضیحات 

صوتــی، جنبه هــای یــک محصــول ســمعی و بصــری یــا یــک رویــداد فرهنگــی را بــرای افــرادی 

کــه مشــکالت بینایــی دارنــد، روایــت می کنــد. صدایــی در لحظــات ســکوت و بیــن دیالوگ هــا 

ــی  ــای صوت ــرای جلوه ه ــدارد و ب ــانی ن ــم هم پوش ــای فیل ــا دیالوگ ه ــز ب ــود و هرگ وارد می ش

ــا  ــات، لباس ه ــره، تنظیم ــدن، حــاالت چه ــان ب ــا، زب ــل )کنش ه ــی مث و موســیقی قابل توجه

و دســتورات طراحــی بــرای همــه و بــا هــر فرهنگــی( در دســترس اســت. در ایــن پژوهــش بــا 

مــرور نظــری – معرفــی درمــورد ویژگی هــا، اصــول روش شناســی و اهــداف آموزشــی و یادگیــری 

انتشــار AD در کشــور ایتالیــا )در مقایســه بــا ورژن اروپایــی( بررســی شــد. محقق معتقد اســت 

در ایتالیــا هنــوز مشــکالت زیــادی در ایــن حیطــه وجــود دارد. در پایــان پیشــنهاد شــده بــرای 

درک نابینایــان، توصیف کننــده بــه یــک بازیگــر ماهــر تبدیــل شــود کــه قــادر اســت بــا کاربــرد 

کلمــات درســت، مجموعــه ای بی نهایــت از واکنش هــای زنجیــره ای شــامل صداهــا و تصاویــر، 

خاطــرات، معانــی و رؤیاهــا را ایجــاد کنــد.

مونیــکا زابــروکا )2018( در تحقیقــی بــا عنــوان شــرح صوتــی قافیــه و ســنتی بــا نــگاه بــه 

نابینایــان و تــا حــدی مخاطبیــن بینــا: نتایــج یــک مطالعــۀ آزمایشــی درمــورد توصیــف صوتــی 

خــالق )منتشرشــده در )The Journal of Specialised Translation بــه مطالعــۀ توصیف شــده 

براســاس زوایــای ســنتی AD بــرای یــک فیلــم پویانمایــی پرداختــه اســت. در ایــن تحقیــق با دو 

ــارۀ شــخصیت ها و برخــی جنبه هــای  ــا و ســؤاالتی درب نــوع AD ارائه شــده بــه مخاطبــان نابین

فنــیAD ، واژگان مورداســتفاده و صــدای راوی بررســی شــده اســت. هــدف ایــن بــود کــه آیــا 

توصیــف هنــری می توانــد تمــام اطالعــات الزم بــرای درک نابینایــان را در مقایســه بــا یــک فیلم 

در ســطح برابــر بــا بینایــان ارائــه دهــد یــا خیــر؟ پاســخ دهندگان توصیــف هنــری را خالقانــه 

و ســرگرم کننده تر می دانســتند و می گفتنــد توصیــف هنــری بایــد ســاده تر از توصیــف  

ســنتی باشــد )مقــدار متــن، ســرعت، ســطح دشــواری کلمــات(. همچنیــن نتیجــه گرفتــه شــد 

توصیف کننــدۀ صوتــی بایــد فــرم مناســب را انتخــاب کنــد و در نهایــت در هــر مــورد،  فــرم و 

ســطح مشــکالت بایــد بــا ســن، مهارت هــا و انتظــارات گــروه هــدف تنظیــم شــود.
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چهارچوب نظری تحقیق 

ــدم دانســته شــده  ــر صــدا مق ــواره ب ــر هم ــم و ســینما تصوی ــه طــور ســنتی، در فیل ب

ــینما  ــام س ــه ن ــری ب ــکل هن ــک ش ــد ی ــی می توان ــه تنهای ــر ب ــود تصوی ــتدالل می ش و اس

ــد و ســینما تلقــی  ــد به طــور مســتقل چنیــن نقشــی را ایفــا کن باشــد، امــا صــدا نمی توان

ــه صــورت کالم حکــم  ــد: صــدا ب ــو، فرانســوا ،1398: 4(. استیونســن می گوی شــود )تروف

ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــیلۀ ایج ــن وس ــام مهمتری ــن مق ــد و در ای ــدا می کن ــر را پی ــیله تفک وس

ــا دســت یافتنی تر  ــرای م ــز ب ــچ چی ــا هی ــراد اســت )استیونســن، 1397: 191(. در فیلم ه اف

از معنــای دیالــوگ شــخصیت ها نیســت. دریافــت معنــای گفت وگوهــا در فیلم هــای 

بی شــمار یــک ضــرورت اســت )کیســبی یــر، 1396: 54(. امــا بــرای برخــی مخاطبــان خــاص- 

یعنــی نابینایــان- صــدا، اولویــت اصلــی اســت نــه تصویــر. آنچــه بیــش از همــه و بــه طــور 

ــی  ــی و بازنمای ــدۀ صوت ــط اســت توصیف کنن ــه موضــوع پژوهــش حاضــر مرتب مســتقیم ب

بــرای نابینایــان اســت.

  توصیــف صوتــی1، نســخه ای کالمــی از تصویــر اســت. ایــن روش بــه افــرادی کــه نابینــا 

یــا دارای آســیب دیدگی بینایــی هســتند بــرای درک بهتــر آنچــه نمی بیننــد کمــک می کنــد 

)باردینــی، 2020: 274(. در واقــع توصیف کننــدگان ســعی می کننــد بــا اســتفاده از کلماتــی 

موجــز، زنــده و تخیلــی، تصویــر بصــری را بــه افــراد نابینــا یــا کم بینــا منتقــل کننــد. جوئــل 

اســنایدر، پژوهشــگر ایــن حــوزه می گویــد: توصیف کننــدۀ صوتــی بایــد مشــاهده گر 

خوبــی باشــد، بهتریــن واژه هــا را انتخــاب کنــد، زمــان را در نظــر بگیــرد و از نــگاه مخاطــب 

نابینــا فیلــم را ببینــد )اســنایدر، 2005: 938(. توصیــف صوتــی می توانــد بــه افــراد نابینــا 

ــر،  ــره، مناظ ــت چه ــدن، حال ــان ب ــد زب ــم مانن ــری مه ــات بص ــۀ اطالع ــه هم ــد ک ــک کن کم

عمــل، لبــاس را بفهمنــد و از فیلــم لــذت ببرنــد. در کل  هــر چیــزی کــه بــرای انتقــال طــرح 

داســتان، رویــداد یــا تصویــر مهــم اســت، شــامل توصیــف صوتــی می شــود. ایــن روش در 

تلویزیــون، فیلــم و دی وی دی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )کامــارا، 2011: 417(. اســنایدر 

معتقــد اســت هنــر توصیــف صوتــی، یــک هنــر ادبــی اســت و توصیف کننــده بایــد عــالوه 

بــر توانایــی کالمــی، بــه اصــول گفتــار هــم مســلط باشــد تــا در انتقــال معنــی بــه نابینایــان 

بــه خوبــی عمــل کنــد )اســنایدر،2005: 936(.

1  Audio Description
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ــدودۀ  ــری در مح ــمعی و بص ــۀ س ــکلی از ترجم ــوان ش ــه عن ــًا ب ــی عمدت ــف صوت توصی

ــی را  ــرد. پژوهشــگران ایــن حــوزه صالحیت های ــرار می گی ــق ق مطالعــات ترجمــه موردتحقی

ــی، 2020: 275(. ــد ) باردین ــی کرده ان ــد، بررس ــاز دارن ــی نی ــدگان صوت ــه توصیف کنن ک

اســنایدر ویژگی هــای یــک توصیف کننــده را در مشــاهده- ویرایــش- زبــان و آشــنایی بــا 

اصــول گفتــاری می دانــد )اســنایدر،2007: 197(.

ــت،  ــورت گرف ــال 2017 ص ــه درس ــب ک ــروژۀ ادل ــت آمده از پ ــج به دس ــاس نتای براس

توصیف کننــدۀ صوتــی بایــد آمــوزش دیــده باشــد، آگاهــی باالیــی در ایــن حــوزه داشــته 

ــد  ــنیداری و چن ــداری و ش ــون دی ــی، مت ــی، فیلم نامه نویس ــائل زبان شناس ــه مس ــد، ب باش

ــۀ  ــرای ارائ ــر ب ــتانداردهای معتب ــۀ اس ــدف تهی ــا ه ــب ب ــروژۀ ادل ــد. پ ــنا باش ــانه ای آش رس

ــب، 2017(. ــا انجــام شــد )ادل ــی در اروپ توصیــف صوت

تفســیر و فهــم در حــوزۀ هنرهــای دیــداری بــه طــور فزاینــده بــا تجزیــه و تحلیــل تصویــر 

همــراه اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه توصیــف، بی طرفانــه و عــاری از پیش فــرض 

نیســت ) نصــری، 1391: 12-15(.

طبــق نظــر رودلــف آرنهایــم مؤلفه هــای دیــداری  در حافظــه ذخیــره می شــوند، برخــی از 

ایــن عناصــر، روشــن و ســاده بــوده، برخــی دیگــر فــرار و ناملمــوس  هســتند و برخــی دیگــر 

تنــوع بســیار دارنــد. ممکــن اســت نتــوان آنهــا را در قالــب مفهــوم واحــدی گنجانیــد، امــا 

ــی  ــی و دنباله هــای زمان ــا براســاس شــباهت، ارتباطــات، زمینه هــای تاریخــی، جغرافیای آنه

بــا یکدیگــر پیونــد دارنــد )آرنهایــم، 1392: 11(.

از  زنجیــره ای  »روایــت،  می گویــد:  روایتگــری  درخصــوص  هــم  بــوردول  دیویــد 

رویدادهاســت کــه در چهارچــوب روابــط علــت و معلولــی و در زمــان و مــکان اتفــاق 

. فتنــد« می ا

اســت.  بــوده  روایــت  زبــان  دســتور  در جســت وجوی  روایت شناســی ســاختارگرا 

.)76  :1396 )بــوردول، 

دیویــد بــوردول نظریــۀ شــناختی فیلــم را این گونــه توضیــح می دهــد: درک ایــن 

مســئله کــه تماشــاگر بــا فیلــم چگونــه تعامــل برقــرار می کنــد، نیازمنــد چنــد نظریــه دربــارۀ 

بازنمایــی فیلــم اســت.
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ــد  ــت می گوی ــری دارای پیامــی اســت. مــدل دالل ــر هن مــدل ارتباطــی می گویــد هــر اث

مشــاهده گر بــرای دریافــت معنــا بایــد کدهــا را رمزگشــایی کنــد. مــدل آزمایشــی- تجربــی 

ــق  ــده خل ــرای بینن ــه ای ب ــه تجرب ــود ک ــی می ش ــر طراح ــن خاط ــه ای ــری ب ــر هن ــد اث می گوی

ــژاد، 1396(. ــد )تهامی ن کن

روش تحقیق

ــن،  ــت )ون من ــردم اس ــته م ــۀ زیس ــۀ تجرب ــژه، مطالع ــورت وی ــه ص ــی ب پدیدارشناس

ــت،  ــیراز، رش ــران، ش ــهرهای ته ــرد در ش ــر روی 25 زن و م ــی ب ــۀ کیف ــن مطالع 2015(. ای

مشــهد و یــزد کــه تجربــۀ دیــدن فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی را داشــتند، بــا اســتفاده 

ــد.  ــام ش ــد انج ــری هدفمن از نمونه گی

پدیدارشناســی تفســیری از طریــق تحلیــل توصیف هــای افــراد، بــه دنبــال کشــف 

ــن، 1997: 12(  ــت )ون من ــده اس ــارۀ پدی ــا درب ــای آنه ــراد از تجربه ه ــناخت و درک افـ ش

بوالنــد )1979(.

پدیدارشناســی بــرای گفته هــای شــرکت کنندگان بــه عنــوان یــک منبــع اعتبــاری دانــش 

ــرای  ــوده و ب ــل ب ــتند، ارزش قائ ــه هس ــدۀ موردمطالع ــان از پدی ــدۀ تجارب ش ــه ارائه کنن ک

رســیدن بــه تجربــۀ ذهنــی مشــارکت کنندگان روشــی مناســب اســت. از ایــن رو بــرای بررســی 

ــد.  ــاب ش ــیری انتخ ــی تفس ــدن، روش پدیدارشناس ــم دی ــان از فیل ــته نابینای ــۀ زیس تجرب

ــت.  ــده اس ــریح ش ــن تش ــه ای ون من ــش مرحل ــاس روش ش ــش براس ــرای پژوه ــوۀ اج نح

دو گام اول طراحــی ســؤال پژوهــش، انتخــاب شــرکت کنندگان و جمــع آوری داده هاســت. 

می کوشــد  محقــق  زنــده،  تجربــۀ  ماهیــت  بــه  آوردن  روی  یعنــی  اول،  گام  .در   1

تجربه هــای انســـانی را در بافتــی بررســی کنــد کــه تجربــه در آن بــه دســت آمـــده اســـت. در 

ایـــن گـــام، محقـــق ســـؤال پژوهــش را پــرورش می دهد. چیســتی تجربــۀ زیســتۀ نابینایان 

ــه  ــه پژوهشــگر را ب ــی، ســؤالی اســت ک ــف صوت ــوم فیلم هــای دارای توصی ــال مفه از انتق

ــام مراحــل پژوهــش آن را در ذهــن داشــت. ــق برانگیخــت و در تم اجــرای تحقی

2 .گام دوم، یعنــی جســت وجوی تجربــۀ مدنظــر بــه همـــان شـــکلی کـــه زنـــدگی شـــده، 

مسـتلزم

دســتیابی بــه ادراک و تجربیــات مشــارکت کنندگان دربــارۀ پدیدۀ مطالعـه شـــده اســـت. 
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ــرای  ــان انتخــاب شــدند. ب ــان نابینای ــد، از می ــا  به صــورت هدفمن ــام، نمونه ه ــن گـ در ایـ

ــا  ــاهدات ت ــا و مش ــا از مصاحبه ه ــع آوری داده ه ــژوهش، جم ــج پـ ــت نتای ــردن صح باالب

رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت. 

گام هــای ســـوم تـــا ششـــم دربــارۀ تحلیــل داده هاســت. تحلیــل داده هــا پــس از پیــاده 

کــردن مصاحبه هــا بــر روی کاغــذ آغـــاز شـــد.

3. گام ســوم روش ون منــن، تأمــل بــر مضمون هــای ذاتــی اســت کــه مشــخص کنندۀ 

پدیده انــد. ســؤال مطــرح در ایــن گام ایــن اســت کــه چــه چیــزی ماهیــت ایــن تجربــه را 

شکل مـی دهـــد؟

ــی  ــن روش ــا و یافت ــی تجربه ه ــی اساس ــیدن معان ــرون کش ــه، بی ــن مرحل ــدف در ای ه

ــه روش  ــن )54: 1997( سـ ــن کار، ون من ــرای ای ــی اســت. ب ــل داده هــای کیف ــرای تحلی ب

شــامل خوانــش کل نگــر، خوانــش انتخابــی )خــط بــه خــط( و خوانــش تفصیلــی را معرفـــی 

کــرده اســت. 

4. همخوانــی بافــت پژوهــش بــا در نظــر گرفتــن اجــزا و کل اســـت. بـــه ایــن منظــور، 

محقــق طــرح کلــی مطالعه و مســتندات انتخابی را براســاس اهمیتـــی کـــه اجـــزا و بخش ها 

بایــد در ســاختار کلــی روش پیشــنهادی داشــته باشــند، در نظــر گرفتــه اســت. محقــق بارهــا 

ــا  ــش ب ــر بخ ــاط ه ــوأ ارتب ــا و نح ــه کل یافته ه ــد ب ــی جدی ــا نگاه ــته و ب ــب برگش ــه عق ب

کـــل، اطمینـــان یافــت کــه مســتندات مطالعه شــده و روش پیشــنهادی براســاس ســـؤال 

پـــژوهش پایه گــذاری شــده و نمایانگــر واقعــی داده هــا و پدیــدۀ مدنظــر پژوهــش اســت.

5 .گام پنجــم ، حفــظ ارتبــاط قــوی و جهــت دار بــا پدیـــده اســـت. ایـــن گـــام متضمــن 

ــیر  ــی او، دوری از تفاسـ ــظ بـی طرفـ ــژوهش، حفـ ــی پـ ــه ســؤال اساسـ ــدی محقــق ب پایبن

ســطحی و حفــظ اشــتغال ذهنــی بــه پدیــدۀ مدنظر طــی پژوهش و تمـــام مراحـــل تحلیـــل 

داده هاســت کــه محقــق بــا آگاهــی از ایــن امــر، طــی اجــرای پژوهــش نســبت بــه هـــر یـــک 

از آنهـــا دقــت کافــی را بــه کار بــرده اســت.

6. و گام آخــر، هنـــر نوشـــتن و بازنویســـی اســت. محقـــق بـــا اســـتفاده از مفـــاهیم 

تفسیرشـــده، یادداشــت های ثبت شــده در حیــن تحلیــل متــن داده هــا و توصیف هـایـــی 

کـــه از مرحلـــۀ خـــوانش کل نگــر در ذهــن داشــت، متــن پدیــدۀ شــناختی را کــه معـــرف 
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یافتـه هـــای پـــژوهش اســـت، تدویــن کــرد.

ــه دیــدن  ــای مــادرزاد بــودن، عالقه منــدی ب ــه مطالعــه شــامل: نابین معیارهــای ورود ب

فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی و توانایــی در بیــان درســت تجربــۀ خــود از ایــن پدیــده 

ــند  ــته باش ــه را داش ــن تجرب ــه ای ــرد ک ــتفاده ک ــرادی اس ــد از اف ــری بای ــود. در نمونه گی ب

ــان  ــکاری خودش ــا از هم ــرکت کنندگان و مصاحبه ه ــایی ش ــرای شناس ــن، 1990(. ب )ون من

در معرفــی افــراد دارای شــرایط و عالقه منــد بــه شــرکت در مصاحبــه اســتفاده شــد. روش 

گــردآوری داده هــا، مصاحبــه و مشــاهده بــود )بودالیــی،1395: 67(. مصاحبــه، ســؤاالت 

ــه درک  ــدن را چگون ــم دی ــل: »فیل ــد، از قبی ــامل می ش ــری را ش ــؤاالت پیگی ــی و س اساس

ــف  ــای دارای توصی ــل از فیلم ه ــرد؟ قب ــورت می گی ــه ص ــم چگون ــال مفاهی ــد؟ انتق کرده ای

صوتــی، رونــد انتقــال مفهــوم فیلــم چگونــه بــود؟«. مدت زمــان هــر مصاحبــه 35 تــا 60 

ــط و ســپس دست نویســی و کدگــذاری شــدند. مصاحبه هــا  ــود. مصاحبه هــا ضب دقیقــه ب

تــا اشــباع داده هــا- کــه بــه معنــی تکــرار داده هاســت- ادامــه یافــت )ون منــن، 2001: 55(.

حضــور مــداوم ســؤاِل تجربــۀ زیســتۀ مشــاهدۀ فیلــم توســط نابینایــان چگونــه بــود، در 

ذهــن پژوهشــگر در مراحــل مطالعــه، منجــر بــه اســتخراج مضمون هــا و تفســیر آنهــا شــد. 

تعریــف تجربــۀ زیســته نابینایــان از فیلــم دیــدن و انتقــال مفهــوم آن، توســط نابینایــان بــه 

پژوهشــگر ایــن امــکان را داد کــه بــا تحلیــل تفســیری، فهــم ایــن تجربــه را- همان طــور کــه 

ــدا  ــورت ج ــه ص ــز ب ــی نی ــل مضمون ــازد. تحلی ــکار س ــد- آش ــه کرده ان ــرکت کنندگان تجرب ش

کــردن مضمون هــای ذاتــی از فرعــی انجــام شــد و از رویکــرد انتخابــی اســتفاده شــد، بــه ایــن 

صــورت کــه چنــد بــار متــن خوانــده شــد و  واحدهــای معنــادار کــه بــه نظــر، توصیف کننــدۀ 

پدیــده بــود، جــدا شــدند.

ایــن روش منجــر بــه جــدا شــدن 89 عبــارت، جملــه و یــا پاراگــراف مضمونــی از 

مصاحبه هــا شــد کــه بــا توجــه بــه وجــوه اشــتراکات در قالــب مضمون هــا و زیرمضمون هــا، 

ســازمان دهی شــدند و ســرانجام بــا خوانــدن مکــرر هــر مصاحبــه و غوطــه ور شــدن پژوهشــگر 

در مصاحبه هــا و بــا تأمــل بــر درون مایه هــای ذاتــی پدیــده منجــر بــه 6 مضمــون شــد. تمایــز 

مضمون هــای اصلــی بــه محقــق اجــازه داد کــه شــرح روایــی معنــای زندگی شــدۀ مشــاهدۀ 

فیلــم توســط نابینایــان و انتقــال مفهــوم را فراهــم آورد. بدیــن منظــور از تفســیرهای کتبــی 

ــان اســتفاده شــد. ــارۀ گفته هــای شــرکت کنندگان و آوردن نمونه هایــی از نقــل قــول آن درب
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جدول شمارۀ 1. مشخصات افراد

وضعیت تعداد مشخصات

23
2

مجرد
متأهل

وضعیت تأهل

4
10
10
1

دکتری
کارشناسی ارشد

کارشناسی
دیپلم

تحصیالت

8
10
7

30-20
40-30
50-40

سن

14
11

مرد
زن

جنس

جدول شمارۀ 2. مضمون  ها

زیر مضمون مضمون تم

صدا)دیدن و دیده نشدن(- گوش تربیت شده حس برتر

انتقال مفهوم

دیالوگ

موسیقیارتباط عاطفی

افکت

وضوح تصویر

Ad روایتگری 
توصیف صوتی

راوی کمک کننده

رهایی از وابستگی )استقالل و بی نیازی(

بازنمایی اطالعات

درک مخاطب
روایت مطلوب

آموزش شرح دهندۀ صوتی

زیاده گویی
اخالل

کم گویی

اعتماد به شنیده ها نقصان کالم، 
تصویر فراتر از 

توصیف
ادراک حداقلی

از دست دادن داده ها
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یافته های پژوهش

»مضمون حس برتر«

تمــام ارتبــاط نابینایــان بــا فیلــم از طریــق شــنیدن اســت. برخــالف افــراد بینــا، 

ــان،  ــتند، در نابینای ــق نیس ــی دقی ــردن خیل ــوش ک ــداری، در گ ــی دی ــل توانای ــه دلی ــه ب ک

ــم حــس شــنیداری را  ــای فیل ــان نابین ــر اســت. مخاطب ــن براب اهمیــت گــوش کــردن چندی

ــت  ــواردی اس ــده« از م ــوش تربیت ش ــدا« و»گ ــون »ص ــد. دو زیرمضم ــر می دانن ــس برت ح

ــم  ــه تماشــای یــک فیل ــه اصطــالح ب ــر آن تأکیــد داشــتند. آنهــا ب کــه مشــارکت کنندگان ب

ــن  ــد و ای ــه می کنن ــدا تجرب ــا ص ــدن را ب ــس دیده نش ــی از جن ــع دیدن ــینند، در واق می نش

صــدا پــر کننــدۀ خــأ دیــدن بــرای آنهاســت. یکــی از مشــارکت کنندگان می گویــد )20( »در 

ــرای مــن  ــز اســت. حــس شــنیداری ب ــرای مــن همــه چی ــدن، حــس شــنیداری ب ــم دی فیل

ــی  ــم خیل ــم بگوی ــی می توان ــر دارد. حت ــای تصوی ــم از دنی ــی را در دریافت های ــش اصل نق

مواقــع، دامنــۀ کاربــرد و کارایــی حــس شــنیداری بــه مراتــب از حــس بینایــی گســترده تر 

اســت. مثــالً یــک صــدای انفجــار را همــه می شــنوند، امــا آیــا همــه آن را می بیننــد؟ ولــی 

ــا، حــس  ــرای مــِن نابین ــه آگاه می شــوند. پــس ایــن حــس ب ــا ایــن صــدا همــه از حادث ب

ــی  اســت«. اصل

نابینایــان مخاطــب فیلــم، بــه اصطــالِح »گــوش تربیت شــده« کــه بتوانــد بهتــر شــنیدن 

را تجربــه کنــد، اشــاره می کننــد.

گــوش یــک نابینــا بــه ریزتریــن صداهــا توجــه می کنــد. او از کنــار کوچکتریــن صداهــا 

هــم بــه راحتــی نمی گــذرد کــه شــاید معنایــی در آن نهفته باشــد.  یکــی از مشــارکت کنندگان 

ــد. الزم  ــدن بیناهــا می مان ــه خــوب دی ــن، ب ــردن م ــد اســت )25( »خــوب گــوش ک معتق

هســت کــه وقتــی دارم فیلــم مــی بینــم،  دقیــق باشــم تــا همــۀ اتفاقــات فیلــم را خــوب 

بشــنوم«.

»مضمون ارتباط عاطفی«

ــت  ــت درس ــت. دریاف ــش اس ــن پژوه ــی ای ــن اصل ــر مضامی ــی از دیگ ــاط عاطف ارتب

حس هــا می توانــد در انتقــال مفهــوم فیلــم بــه مخاطــب و برقــراری ارتبــاط عاطفــی 

صوتــی«  »افکت هــای  و  »موســیقی«  »دیالوگ هــا«،  باشــد.  کمک کننــده  فیلــم  بــا 



41

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

انتقال مفهوم در تجربۀ زیستۀ نمایش فیلم برای نابینایان

زیرمضمون هایــی هســتند کــه مشــارکت کنندگان از طریــق آنهــا بــا داســتان، شــخصیت ها و 

فضــای فیلــم ارتبــاط برقــرار می کننــد. مشــارکت کنندگان بــر ایــن باورنــد کــه رونــد داســتان 

فیلــم و عواطــف و احساســات بازیگــران از طریــق دیالــوگ منتقــل می شــود. )2( »بــرای مــا 

ــم  ــالً در فیل ــت. مث ــم اس ــی مه ــا خیل ــراد در دیالوگ ه ــردن اف ــاالت صحبت ک ــان، ح نابینای

زبــان اصلــی هــری پاتــر طــرز بیــان بازیگــر در مقایســه بــا دوبلــۀ فارســی آن خیلــی متفــاوت 

ــر  ــام هگــری می خواهــد خب ــه ن ــم، یکــی از شــخصیت ها ب ــن فیل ــه ای از ای اســت. در صحن

محکــوم شــدن یکــی از دوســتانش بــه مــرگ را بــه ســایر دوســتان بدهــد. نــوع بیــان آن 

ــدۀ فارســی اســت. مخصوصــًا  ــان دوبله کنن ــر از بی ــی بهت ــی خیل ــان اصل ــم زب بازیگــر در فیل

ــد«. ــال می دهن ــاوت انتق ــی متف ــم را خیل ــی مفاهی ــدارد. یعن ــی ن ــه بینای ــرای کســی ک ب

مشــارکت کنندۀ دیگــری انتقــال مفهــوم از طریــق بیــان و لحــن بازیگــر را در فیلــم بــوی 

ــوری  ــار مینیات ــک ب ــه ی ــل ب ــو در هت ــت  آلپاچین ــی دس ــت )5( »وقت ــرده اس ــه ک زن تجرب

ــازی  ــا را ب ــک نابین ــش ی ــه نق ــدای او ک ــتپاچگی در ص ــد، دس ــه می افت ــورد و شیش می خ

ــد.« ــل می کن ــالً منتق ــس را کام ــن ح ــت و ای ــخص اس ــد، مش می کن

ــتند  ــد داش ــارکت کنندگان تأکی ــه مش ــت ک ــی اس ــر زیرمضمون های ــیقی« از دیگ »موس

ــا دارد )3( »مــن بارهــا  ــه مخاطــب نابین ــم ب ــادی در انتقــال مفهــوم فضــای فیل نقــش زی

ــم  ــه از فیل ــی در آن لحظ ــه اتفاق ــدم چ ــم، می فهمی ــه ای از فیل ــیقی صحن ــیلۀ موس به وس

می افتــد. مثــالً در فیلــم، یکــی از شــخصیت ها نــگاه عمیــق و عاشــقانه ای بــه دیگــر 

شــخصیت داســتان کــرده و مــن ایــن حالــت را بــه خانــواده می گفتــم  و خانــواده 

می گفتنــد مــا کــه درخصــوص ایــن صحنــه توضیحــی ندادیــم، شــما از کجــا فهمیــدی؟ و 

مــن می گفتــم از روی حــس موســیقی«.

در تجربــۀ مشــابه، یکــی دیگــر از مشــارکت کنندگان بیــان می کنــد )18( »مثــالً در فیلــم 

کازابالنــکا، وقتــی نقــش فرانســوی را نشــان می دهــد موســیقی فرانســوی پخــش می کنــد 

ــرای مــِن  ــه ای در  مراکــش را نشــان می دهــد، موســیقی مراکشــی. و ایــن ب و وقتــی صحن

ــد«. ــر مشــخص می کن ــا فضاهــا را بهت نابین

»افکت هــا« مخاطــب نابینــا را در جریــان برخــی اتفاقــات فیلــم قــرار می دهــد تــا 

ــای  ــد افکت ه ــارکت کنندگان می گوین ــد. مش ــری کن ــتی پیگی ــه درس ــتان را ب ــیر داس مس

ــای  ــۀ صداه ــتفروش و هم ــرد و دس ــازار و دوره گ ــل ب ــدای داخ ــر و ص ــد  س ــی مانن صوت
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ــدم  ــی می دی ــد )8( »فیلم ــک کنن ــم کم ــر فیل ــه درک بهت ــد ب ــط می توانن ــود در محی موج

ــد و  ــه می آم ــلیک گلول ــدای ش ــد ص ــد و بع ــه ای می ش ــردی وارد خان ــه ای، م ــه در صحن ک

ــه  ــی داد ک ــان م ــن نش ــد . ای ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــد و ب ــرون می آی ــه  بی ــرد از خان م

قتلــی در فیلــم اتفــاق افتــاده و مــن بــا آن صــدای شــلیک متوجــه کشــته شــدن یکــی از 

شــخصیت های داســتان شــدم«.

» مضمون روایتگری، توصیف صوتی«

بســیاری از نابینایــان یکــی از راه هــای انتقــال مفهــوم هنــگام تماشــای فیلــم را توصیــف 

صوتــی می داننــد. ایــن تکنیــک کــه بــا عنــوانaudio discription( ، AD( توصیــف صوتــی 

در دنیــا شــناخته شــده اســت، راهــی اســت بــرای توضیــح دار کــردن قســمت های بــی کالم 

فیلــم تــا فــرد نابینــا بتوانــد برداشــت درســتی از آن صحنه داشــته باشــد. »وضــوح تصویر«، 

ــه  ــود ک ــی ب ــی«، از زیرمضمون های ــازی« و»بازنمای ــتقالل و بی نی ــده«، »اس »راوی کمک کنن

مشــارکت کنندگان از آن اســتفاده کردند.آنهــا معتقدنــد توصیــف صوتــی می توانــد باعــث 

ــف  ــدون توصی ــی را ب ــالً فیلم ــود )8( »قب ــم ش ــتر فیل ــفافیت بیش ــر« و ش ــوح تصوی »وض

ــا  ــم را ب ــودم و فکــر مــی کــردم همــه اش را فهمیــده ام، امــا وقتــی آن فیل صوتــی دیــده ب

ــن از آن  ــه م ــوده ک ــم ب ــی در فیل ــای جالب ــدم نکته ه ــه ش ــدم، متوج ــی دی ــف صوت توصی

گذشــته بــودم، نکاتــی کــه در فراینــد داســتان تأثیــری نداشــته امــا بــه زیبایــی فیلــم کمــک 

ــد«. ــتری می کن بیش

ــی کالم  ــر ب ــر تصاوی ــث درک بهت ــم، باع ــی در فیل ــف صوت ــتفاده از توصی ــع اس در واق

می شــود. یکــی دیگــر از مخاطبــان در ایــن بــاره بیــان مــی کنــد )5( »بــه نظــر مــن،  وقتــی 

مــا فیلــم را بــدون توصیــف صوتــی می بینیــم، یک ســری تصویــر مبهــم  داریــم، امــا وقتــی 

بــا توصیــف صوتــی می بینیــم، تصویــر وضوحــش باالتــر رفتــه و تقریبــًا جــای خالــی نــدارد«.

ــم  ــک فیل ــم ی ــی ه ــدۀ صوت ــر و توصیف کنن ــدون روایتگ ــد ب ــا معتقدن ــان نابین مخاطب

بــرای مــا قابل فهــم و لذت بخــش اســت )6( »نقــش توصیــف صوتــی مثــل شــخصی اســت 

ــر ادامــۀ مســیر دهــم.  ــا راحت ت ــد ت ــه مــن کمــک می کن ــچ و خمــی، ب ــه در مســیر پرپی ک

البتــه بــدون او هــم می توانــم مســیر را بــروم، امــا شــاید ســخت تر«. )7( »در فیلــم متــری 

ــت  ــرار از دس ــرای ف ــکار ب ــخص خالف ــه ش ــت ک ــی هس ــدون کالم ــر ب ــم، تصوی ــش و نی ش

ــر روی او  ــدوزر، به اشــتباه خــاک ب ــک بول ــرد و در همان جــا ی ــاه می ب ــی پن ــه مکان پلیــس ب
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ــاق  ــن اتف ــاید ای ــود. ش ــه نمی ش ــم متوج ــس ه ــچ ک ــد، هی ــاک می مان ــر خ ــزد و زی می ری

تأثیــر خاصــی در رونــد داســتان نداشــته باشــد، امــا اگــر توضیحــات صوتــی وجــود نداشــته 

ــم«. ــت می دهی ــم را از دس ــز فیل ــای هیجان انگی ــی از صحنه ه ــد، یک باش

»اســتقالل و بی نیــازی و رهایــی از وابســتگی« از دیگــر زیرمضمون هایــی بــود کــه 

ــد کــه تهیــۀ توصیــف صوتــی  ــر ایــن باورن ــر آن تأکیــد داشــتند.آنها ب مشــارکت کنندگان ب

فیلم هــا، احســاس اســتقالل را در آنــان تقویــت کــرده اســت. مشــارکت کنندگان پیــش از 

اســتفاده از ایــن تکنیــک هــم بــه تماشــای فیلــم و ســریال می نشســتند، امــا درمواقعــی 

ــد ایــن  ــد. هــر چن ــان توصیــف کن ــرای آن ــدون کالم را ب ــاز داشــتند فــردی بخش هــای ب نی

امــر همیشــگی نبــود، امــا باعــث می شــد آنــان نتواننــد بــه طــور کامــل احســاس بی نیــازی 

کننــد )4( »قبــالً یــک نفــر تصاویــر فیلــم را توضیــح مــی داد و ایــن یــک وابســتگی  برایــم 

ــم، ممکــن اســت  ــا بخواهــم  فیلمــی را ببین ــر تنه ــردم اگ ــر می ک ــه وجــود مــی آورد و فک ب

بخش هایــی  را از دســت بدهــم. امــا فیلم هــای بــا توصیــف صوتــی ایــن تجربــه را بــه مــن 

داد کــه خــودم هــم می توانــم بــه تنهایــی فیلــم ببینــم و ایــن اســتقالل، حــس خوشــایندی 

بــود«.

 »بازنمایــی« از زیرمضمون هــای دیگــر توصیــف صوتــی اســت. نابینایــان مخاطــب 

فیلــم می گوینــد در قســمت هایی کــه نیــاز بــه توصیــف صوتــی اســت، بــه کمــک راوی از 

رویدادهــای آن لحظــه آگاهــی می یابنــد. در اینجــا مخاطــب دیگــر دریافت مســتقیمی ندارد 

و هــر آنچــه شــرح دهندۀ صوتــی از آن صحنــه دریافــت کــرده را می شــنود. مشــارکت کنندگان 

معتقدنــد روایــت راوی، اطالعــات بازنمایــی شــده اســت )4( »دریافت هــای مــا از فیلــم از 

طریــق  صــدا، لحــن  و توصیف هــای راوی از صحنه هــای بــی کالم و حــاالت بازیگــران اســت 

و مهــم اســت کــه واقعــًا ایــن توصیــف را چطــور انجــام بدهنــد. مــن فکــر می کنــم تجربــه ای 

کــه مــا از فیلــم بــه دســت می آوریــم، یــک تجربــۀ دســت  دوم اســت و تجربــۀ دســت اولی 

ــا داســتان آن  ــاط مســتقیم ب ــدن ارتب ــاب خوان ــر دو در کت ــن و شــما ه نیســت. شــاید م

برقــرار کنیــم، چــون واســطه ای میــان مــا نیســت. ممکــن اســت نحــوۀ پــردازش داســتان در 

ذهــن مــا متفــاوت باشــد. امــا در  فیلــم ایــن اتفــاق نمی افتــد«.
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»مضمون روایت مطلوب« 

ــت  ــای روای ــی« از زیرمضمون ه ــدۀ صوت ــوزش توصیف کنن ــب« و »آم ــاز مخاط »درک نی

مطلــوب اســت مشــارکت کنندگان در ایــن پژوهــش، درمــورد دیــدن فیلم هــای شــرح 

ــی از  ــی و ناش ــتی ها را طبیع ــکالت و کاس ــی مش ــا برخ ــد. آنه ــی دارن ــر مثبت ــی دار نظ صوت

نوپــا بــودن ایــن اقــدام در ایــران می داننــد. بســیاری از مشــارکت کنندگان، فیلم هــای 

ــا نیســت  ــدان معن ــد، امــا ایــن ب ــی می کنن دارای توصیــف صوتــی موجــود را خــوب ارزیاب

ــی  ــان روایت ــوب از نظــر نابینای ــدون اشــکال اســت. روایــت مطل ــه فیلم هــا، ب کــه این گون

اســت کــه حداکثــر حــس کنجــکاوی مخاطــب را برطــرف کــرده و بــه تمــام نیازهای او پاســخ 

ــی  ــدگان صوت ــوزش توصیف کنن ــا و آم ــب نابین ــاز مخاط ــا درک نی ــدۀ آنه ــه عقی ــد. ب ده

ــف  ــا از توصی ــان نابین ــه خواســتۀ مخاطب ــن مشــکالت را پوشــش دهــد. البت ــد ای می توان

صوتــی یــک فیلــم ممکــن اســت کمــی ســلیقه ای و متفــاوت هــم باشــد.

یکــی از مشــارکت کنندگان اظهــار می کنــد ) 5( »مــن نابینــا الزم اســت تمــام اتفاقاتــی 

ــرای توصیــف کــردن فیلــم، چــه  کــه در فیلــم می افتــد را بفهمــم. بایــد نیــاز مخاطــب را ب

در اســتفاده از واژه هــا، چــه بیــان راوی و چــه صحنه هایــی کــه نیــاز بــه توضیــح دارد، در 

نظــر بگیرنــد«.

مشــارکت کنندۀ دیگــری تجربــۀ خــود در ایــن خصــوص را ایــن طــور عنــوان می کنــد )1( 

»گاهــی عبــارات یــا کلماتــی در شــرح صوتــی فیلــم نابینایــان گفتــه می شــود کــه درکــی از 

آن ندارنــد، معلــوم اســت کــه هنــوز مخاطــب را  نشــناخته اند. در فیلــم موتســارت جایــی 

گفتــه می شــود  »نعش کــش آمــد«، آیــا نابینــای مــادرزاد اصــالً می دانــد نعش کــش 

ــرای او از قبــل ترســیم شــده اســت؟« چیســت و تصویــری از نعش کــش ب

برخــی مشــارکت کنندگان اســتفاده از نظــرات نابینایــان را در صوتــی کــردن فیلــم 

ــت،  ــده اس ــه ش ــک گرفت ــا کم ــای نابین ــه از بچه ه ــی ک ــد )6( »در فیلم های ــم می دانن مه

ــا توضیحــات  ــرواز را ب ــر پ ــم پ ــالً فیل ــن قب ــر اســت. م ــی بهت ــم خیل توصیف هــای روی فیل

ــم را در ســایتی کــه بچه هــای  ــودم. امــا ســال پیــش هــم ایــن فیل کامــل مــادرم دیــده ب

نابینــا اداره می کننــد، دیــدم. ایــن فیلــم بی نظیــر توصیــف شــده بــود. یعنــی فــردی ایــن 

ــه  ــی را ک ــًا جاهای ــده اســت. دقیق ــان را کامــالً فهمی ــه نیازهــای نابینای ــود ک ــرده ب کار را ک

ــود«.  ــح داده ب ــد، توضی بای
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»آمــوزش توصیف کننــدگان صوتــی« از دیگــر زیرمضمون هایــی اســت کــه بــرای انتقــال 

ــد  ــود. مشــارکت کنندگان می گوین ــر مفهــوم از طــرف مشــارکت کنندگان مطــرح شــده ب بهت

ــر را خــوب توصیــف  ــد تصاوی ــا بتوانن ــی باشــند ت ــد مشــاهده گر خوب ــدگان بای توصیف کنن

کننــد. )12( »متأســفانه بــه نظــر می رســد در برخــی از فیلم هــا، راوی یــا تیــم نویســندگانی 

ــه  ــا یــک جمل ــی کالم ب ــر کــردن صحنه هــای ب کــه آن شــرح را  نوشــته اند، فقــط درصــدد پ

هســتند و در خیلــی از مــوارد، ایــن را مدنظــر قــرار نمی دهنــد کــه بایــد از چــه واژه هایــی 

اســتفاده کننــد و یــا حــاالت بیانی شــان چگونــه باشــد کــه مفهــوم را بــه مــن نابینــا انتقــال 

ــرای  ــد، ب ــن کار را دیده ان ــای ای ــه دوره ه ــی ک ــراد متخصص ــد اف ــاید الزم باش ــد. ش دهن

فیلم هــا توصیــف صوتــی تهیــه کننــد. البتــه ایــن همیشــگی نیســت، امــا وجــود دارد« .

البتــه مشــارکت کنندگان برداشــت نادرســت از برخــی موضوعــات فرهنگــی را هــم 

نمی داننــد. مشــارکت کننده ای می گویــد:  مقولــه  ایــن  در غیرتخصصی شــدن  بی تأثیــر 

ــه  ــه نظــرم چــون ایــن کار رایــگان اســت، هــر شــخصی در حــوزۀ فیلــم و ســینما ب )18( »ب

عنــوان عمــل خّیرانــه می آیــد و توصیــف صوتــی روی فیلــم می گــذارد، بــدون اینکــه اصــول 

ایــن کار را بشناســد. البتــه ممکــن اســت برخــی روایت هــا هــم قــوی باشــد کــه دلیلــش 

ــۀ راوی اســت، امــا آمــوزش تخصصــی ایــن کار را ندیــده اســت«. تجرب

»مضمون اخالل« ) نویز(

»زیاده گویــی« و » کم گویــی« دو زیرمضمــون »اخــالل یــا نویــز« اســت. انتقــال مفهــوم 

ــده  ــی آموزش دی ــدگان صوت ــاالی توصیف کنن ــارت ب ــا مه ــکل و ب ــاده ترین ش ــه س ــد ب بای

ــث  ــی باع ــی و کم گوی ــز از زیاده گوی ــن و برهی ــا گفت ــه ج ــب گویی و ب ــرد. مناس ــورت گی ص

ــه معناســازی در  ــق آنچــه می شــنود ب ــز بیشــتری از طری ــا تمرک ــا ب می شــود مخاطــب نابین

ــود،  ــب ش ــز مخاط ــن تمرک ــت رفت ــث از دس ــان باع ــن می ــه در ای ــر آنچ ــردازد. ه ــن بپ ذه

ــال  ــد در انتق ــد )6( »راوی نبای ــز محســوب می شــود. مشــارکت کننده ای می گوی نوعــی نوی

ــاز شــدن  ــی ب ــد، حت ــی می کنن ــا زیاده گوی ــد. بعضی ه ــراق کن ــه مخاطــب اغ ــم ب حــس فیل

یــک در را هــم کــه مــن  از صدایــش متوجــه می شــوم، می گوینــد. راوی بایــد آن چیــزی کــه 

بــرای مــا معلــوم نیســت را توضیــح دهــد، نــه آنچــه از صدایــش می توانیــم آن را بفهمیــم. 

ــد  ــته و در رون ــزی روی آن نوش ــه چی ــود ک ــان داده می ش ــی نش ــه ای تابلوی ــالً در صحن مث

فیلــم تأثیرگــذار اســت، امــا نوشــتۀ آن بــرای مــا خوانــده نمی شــود«.
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گفتــه شــد بــا روایــت بخش هــای بــی کالم فیلــم، احســاس اســتقالل در مخاطبــان نابینا 

تقویــت شــد، امــا بــه طــور کامــل از بیــن نرفــت. گاهــی نپرداختــن توصیف کننــدۀ صوتــی 

ــد  ــث می ش ــد، باع ــب باش ــان جال ــرای نابینای ــد ب ــه می توان ــم ک ــی از فیل ــه بخش های ب

ــارکت کنندگان  ــی از مش ــد. یک ــته باش ــه داش ــم ادام ــر فیل ــم کامل ت ــرای فه ــا ب پرس وجوه

تجربــه اش در ایــن مــورد را بیــان می کنــد: )3( »در فیلم هــا نــوع نــگاه بازیگــران را  توصیــف 

ــه  ــه آن دو ب ــه اســت. آن لحظــه ای ک ــوم نهفت ــوع نگاه هــا هــزار مفه ــن ن ــد، در ای نمی کنن

هــم خیــره شــدند چــه بــه هــم گفتنــد؟ هنــر گویــا شــدن تصویــر اینجــا بایــد خــودش را 

نشــان دهــد«.

ــه خــود  ــا را ب ــم کــه ذهــن کنجــکاو مخاطــب نابین گاهــی شــرح ناقــص بخشــی از فیل

مشــغول می کنــد، می توانــد نوعــی اخــالل باشــد. بیشــتر مشــارکت کنندگان تجربــۀ خــود 

را از کم گویــی در صحنــه ای کــه خواســتار دانســتن اتفاقــات آن هســتند، بازگــو می کننــد 

)5( »در فیلم هــای دارای توضیــح خارجــی، گاه حتــی تــا رنــگ لبــاس بازیگــر تــا رنــگ 

ماشــینی کــه ســوار می شــدند و می رفتنــد  را هــم بیــان می کــرد. خیلــی خــوب بــه برخــی 

جزئیــات می پرداختنــد«.

»مضمون نقصان کالم« 

نقصــان کالم یکــی از مضمون هــای اصلــی ایــن تحقیــق اســت. »اعتمــاد بــه شــنیده ها«، 

در  به دســت آمده  زیرمضمون هــای  از  داده هــا«  دادن  دســت  و»از  حداقلــی  »ادراک 

نقصــان کالم اســت. بــه عقیــدۀ مشــارکت کننده، کلمــات گاه در بیــان احساســات و 

چگونگــی رخدادهــا ناتــوان هســتند. شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن، ایــن تعبیــر برخــی 

ــه اســت. آنهــا می گوینــد: کلمــات برخــی مواقــع نمی تواننــد  از شــرکت کنندگان در مصاحب

بــه درســتی حــس فیلــم و یــا برخــی صحنه هــا را منتقــل کننــد. امــا بایــد بــه »شــنیده ها 

اعتمــاد کــرد«، هــر چندگاهــی ممکــن اســت برخــی از داده هــای فیلــم از دســت بــرود )3( 

»وقتــی می خواهنــد یــک چیــز دیــداری را بــه یــک چیــز شــنیداری، کلمــه، تبدیــل و آن را 

ــان  ــد، قابل بی ــه بای ــور ک ــا آن ط ــی از دیدنی ه ــود . خیل ــوار می ش ــد، کار  دش ــف کنن توصی

نیســت. بعضــی چیزهــا را بایــد ببینیــد تــا آن لــذت را کامــالً درک کنیــد. یک ســری تصاویــر 

کامــالً عینــی اســت«.
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البتــه نقصــان کالم مانعــی بــرای فیلــم دیــدن افــراد نابینــا نیســت. آنهــا می گوینــد مــا 

می توانیــم از طــرق دیگــر، بــه دریافــت درســت برســیم. اگرچــه گاهــی کلمــات نمی تواننــد 

ــارکت کنندۀ  ــا دارد. مش ــرای نابین ــود را ب ــا ارزش خ ــد، ام ــل کنن ــت منتق ــم را درس مفاهی

ــدن؟  ــد دی ــود مانن ــی ب ــنیدن ک ــم ش ــه می گوی ــودم همیش ــن خ ــد: )4( »م ــر می گوی دیگ

امــا خــب! چــون مشــکل بینایــی دارم، مجبــورم بــه همــان شــنیده ها توجــه کنــم و آنهــا را 

قبــول کنــم«.

دســت  بــه  حداقلــی«  »ادراک  نهایــت  در  معتقدنــد  مشــارکت کنندگان  از  برخــی 

ــی  ــوراس، فیلســوف یونان ــه ای را پروتاگ ــک جمل ــد )1( »ی ــاز را برطــرف می کن آمــده هــم نی

می گویــد: هرکــس هرچــه خــودش بفهمــد، حقیقــت اســت. خــب! مــا چــاره ای نداریــم. 

مــن ســعی می کنــم بپرســم، امــا در نهایــت بــرای مــن همــان کــه خــودم دریافــت می کنــم، 

درســت ترین اســت«.

آنهــا معتقدنــد هــر چنــد توصیــف صوتــی توانســته اســت بــه انتقــال کامل تــر مفاهیــم 

فیلــم بــه فــرد نابینــا کمــک کنــد، امــا بــه دلیــل اینکــه درک برخــی تصاویــر تنهــا بــا دیــدن 

مســیر اســت و ممکــن اســت مفهــوم بــه آن شــکلی کــه مدنظــر اســت، نتوانــد از طریــق 

کالم منتقــل شــود، بنابرایــن ممکــن اســت برخــی از »داده هــا از دســت بــرود« )7( »مــا چــه 

بخواهیــم، چــه نخواهیــم، یک ســری داده هــا را در فیلــم از دســت می دهیــم. چــون ممکــن 

ــن  ــی در همی ــد، یعن ــور می کنن ــم سانس ــا را ه ــی از چیزه ــد و خیل ــز نباش ــت کالم موج اس

توصیــف صوتــی هــم یک ســری حــاالت احساســی سانســور می شــود«.

بحث 

ــه  ــراد جامع ــایر اف ــد س ــی، همانن ــوالت فرهنگ ــتند از محص ــد هس ــان عالقه من  نابینای

اســتفاده کننــد. فیلم هــای ســینمایی تولیدشــده یکــی از ایــن محصــوالت اســت. برخــالف 

ــس  ــا از راه ح ــان تنه ــت، نابینای ــری اس ــم بص ــا فیل ــان ب ــام ارتباط ش ــه تم ــا ک ــراد بین اف

شــنیداری بــا فیلــم ارتبــاط برقــرار می کننــد. چه بســا گاهــی صداهــا در میــان رنــگ و لعــاب 

تصویــر بــه درســتی شــنیده نمی شــوند. در جریــان فیلــم دیــدن نابینایــان، انتقــال درســت 

ــی از  ــه بخش ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــای مختلف ــم، از راه ه ــتان فیل ــات داس ــوم و اتفاق مفه

تجــارب آنـــان را دربـرمـی گیـــرد. مضامیــن بــه دســت آمــده از مصاحبــه بــا شــرکت کنندگان، 

تالشــی در جهــت رســیدن بــه هــدف اصلــی مطالعــه، یعنــی جســت وجو، کشــف و تفســیر 
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ــه منظــور کســب  ــود کــه ب ــان ب ــم توســط نابینای ــۀ مشــاهدۀ فیل انتقــال مفهــوم در تجرب

ــده انجــام شــد. ــن پدی ــر درمــورد ای بینــش عمیق ت

»مضمون حس برتر«

ــر  ــش، بیانگ ــن پژوه ــت آمده در ای ــن به دس ــی از مضامی ــوان یک ــه عن ــر، ب ــس برت ح

ــا دنیــای تصویــر اســت. حــس شــنوایی، حســی اســت  مهمتریــن راه ارتباطــی نابینایــان ب

کــه محدودیــت در دیــد، آن را بــه باالتریــن رتبــه بــرای یــک نابینــا در میــان ســایر حــواس 

رســانده اســت. شــنیدن بــرای یــک نابینــا ماننــد دیــدن بــرای افــراد بیناســت. برخــالف افراد 

ــه  ــه ایــن حــس ب ــر دارد. توجــه ب ــن براب ــان، اهمیــت چندی ــا، گــوش کــردن در نابینای بین

ــان  ــم و ســینما باعــث تقویــت قــدرت شــنیداری در نابینای ــا فیل ــاط ب ــا راه ارتب ــوان تنه عن

ــن  ــه ای ــر  )1391( در مطالعــۀ خــود ، ب ــم مالمی ــه، مری ــن یافت ــا ای شــده اســت. همســو ب

نتیجــه رســید کــه دانش آمــوزان نابینــا در اســتفاده از حــس شــنیداری خــود بهتــر عمــل 

می کننــد، زیــرا فقــدان حــس بینایــی ســبب می شــود بــر روی حــس شــنیداری خــود بیشــتر 

متمرکــز شــوند و آن را تقویــت کننــد. طــرز صحبــت، لحــن کالم و آهنــگ صــدای اشــخاص، 

گویــای صداقــت یــا ریــاکاری، اطمینــان یــا تردیــد، مهربانــی یــا خشــونت، امیــد یــا یــأس، 

خشــم یــا رضایــت اســت کــه یــک نابینــا بــا تمرکــز حــواس خــود قــادر بــه دریافــت ایــن 

ــار ریزتریــن و کوچکتریــن صداهــا  ــم اســت. نابینایــان از کن ــگام تماشــای فیل اطالعــات هن

ــا  ــارکت کنندگان ب ــد. مش ــه باش ــی در آن نهفت ــاید معنای ــد،  ش ــی نمی گذرن ــه راحت ــم ب ه

دقــت در شــنیده ها و عــادت دادن گــوش  بــه خــوب شــنیدن ســعی می کننــد آنچــه بــرای 

انتقــال مفهــوم در آن شــرایط مهــم هســت را بهتــر درک کننــد. نتایــج حاصــل از تحقیــق 

ــی از راه  ــان تصویرســازی ذهن ــری، فهیمــی زاده )1398( هــم نشــان می دهــد در نابینای صاب

شــنوایی در اولویــت قــرار دارد و ایــن نشــان از اهمیــت ایــن حــس در افــراد نابیناســت. 

ــه  ــت. نتیج ــز اس ــان متمرک ــی نابینای ــورات ذهن ــر روی تص ــا ب ــده تنه ــق یادش ــه تحقی البت

اینکــه حــس شــنیداری نابینایــان هنــگام فیلــم دیــدن ماننــد حســگرهای حساســی عمــل 

می کنــد کــه به واســطۀ ایــن حــس، صداهــا، دنیایــی از تصویــر را در ذهــن مخاطــب نابینــا 

ــنیدن،  ــوب ش ــه خ ــود ب ــوش خ ــت گ ــت و تربی ــا تقوی ــد ب ــعی می کنن ــا س ــازند. آنه می س

ــد، داشــته باشــند. ــری از آنچــه تماشــا می کنن ــت کامل ت ــد و دریاف ــدن را پرکنن خــأ دی
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»مضمون ارتباط عاطفی«

ــوع  ــا ن ــا و ی ــوگ و گفت وگوه ــد دیال ــم، مانن ــای فیل ــق صداه ــوم از طری ــال  مفه انتق

ــرد.  ــا افکت هــا صــورت می گی ــم پخــش می شــود و ی ــه از فیل ــه درآن صحن موســیقی ای ک

ــان  ــزۀ آن ــدف و انگی ــاس، ه ــان دهندۀ احس ــران نش ــی بازیگ ــاالت بیان ــان ح ــرای نابینای ب

اســت و در انتقــال مفاهیــم نقــش مهمــی دارد. درخصــوص »دیالــوگ«، التهــاب و نگرانــی 

ــه خوبــی حــس آن لحظــۀ او و فضایــی کــه در آن قــرار دارد  ــد ب در صــدای بازیگــر می توان

را بــرای بیننــدۀ نابینــا تداعــی کنــد. در ایــن خصــوص، بــراون )2011( و زابــروکا )2018( هــم 

معتقدنــد همــۀ مــوارد بصــری، شــنیداری، کالمــی و غیرکالمــی بــرای تولیــد پیــام ســمعی 

ــل از  ــه نق ــی زاده، 1398( هــم ب ــری، فهیم ــد. )صاب ــت دارن ــان اهمی ــرای نابینای و بصــری ب

ــدا،  ــس ص ــدا جن ــوع ص ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــد: نابین ــی- می نویس ــرداز تجرب ــی- نظریه پ برکل

طنیــن صــدا و شــدت و عمــق صــدا بــه درک محیــط اطرافــش می رســد و از هرکــدام از آنهــا 

ــد  ــر می توانن ــدای بازیگ ــق ص ــم از طری ــب فیل ــان مخاط ــود دارد. نابینای ــرای خ ــانه ای ب نش

ــان  ــنجند. نابینای ــر را بس ــی بازیگ ــت نقش آفرین ــد و کیفی ــی ببرن ــازی پ ــر او در ب ــه تبح ب

معتقدنــد راوی می توانــد بــا نزدیــک کــردن حالــت روایتگــری اش بــا موضــوع و ژانــر فیلــم، 

فضــای بهتــری را بــرای مخاطــب نابینــا خلــق کنــد، البتــه ایــن امــر بایــد بــه دور از اغــراق 

ــدره فیروســی )2019(  ــی و آن ــد. اســتفانیا پینیل ــه ایجــاد نکن ــا دافع ــاده روی باشــد ت و زی

هــم بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کننــد کــه  بســیار مهــم اســت توضیحــات »عینیــت« داشــته 

باشــد و از بیــش از حــد گفتــن چیــزی و اغــراق اجتنــاب شــود، زیــرا ایــن کار تأثیــر متــن 

ــا  ــان ب ــم اســت کــه نابینای ــرد. »موســیقی«،  عنصــری در ســاختار فیل ــع را از بیــن می ب منب

ــد.  ــی و رویدادهــای داســتان را می فهمن ــد و از درون آن معان ــوش می کنن ــه آن گ ــت ب دق

ــر  ــم امکان پذی ــود در فیل ــای موج ــر در آهنگ ه ــای تصوی ــای دنی ــم زیبایی ه ــال مفاهی انتق

اســت. در ایــن مــورد بــراون )2011( هــم در پژوهــش خــود می گویــد موســیقی بــه عنــوان 

ــن »افکت هــا« مفاهیمــی را  ــد. همچنی ــام کمــک می کن ــال پی ــه انتق ــی ب عنصــری غیرکالم

بــه مخاطــب نابینــا منتقــل می کنــد تــا برداشــت درســتی از اتفاقــات صحنه هــای مختلــف 

فیلــم داشــته باشــد. مثــالً صــدای زوزۀ گــرگ و یــا جغــد، رعــد و بــرق و یــا ترمــز شــدید یــک 

خــودرو، هــر کــدام مفاهیمــی را بــه او منتقــل می کنــد کــه بــا آن تصویــر ذهنــی خــود را از 

ــد.  ــر می کن ــد، کامــل ت آنچــه مــی بین
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»مضمون روایتگری، توصیف صوتی«

بســیاری از نابینایــان یکــی از راه هــای انتقــال مفهــوم در فیلــم دیــدن را توصیــف صوتــی 

ــرای توصیــف  ــن تکنیــک راهــی اســت ب ــد: ای ــی )2020( می گوی ــد. باردین فیلم هــا می دانن

ــتی از  ــت درس ــد برداش ــا بتوان ــرد نابین ــا ف ــدارد ت ــی ن ــه دیالوگ ــم ک ــمت هایی از فیل قس

ــی  ــان برخ ــی و بی ــف صوت ــان، توصی ــر نابینای ــد. از نظ ــته باش ــدون کالم داش ــۀ ب آن صحن

ــد  ــک کن ــی آن کم ــه زیبای ــد ب ــتان می توان ــت داس ــر کم اهمی ــکات به ظاه ــا و ن ریزه کاری ه

ــا  ــن توصیف ه ــا ای ــاگران نابین ــر تماش ــه نظ ــد. ب ــان بده ــه آن ــم ب ــری از فیل و درک کامل ت

ــی را یــک  ــد. اســنایدر )2014( هــم توصیــف صوت ــه می کن ــم ارائ ــری از فیل ــر واضح ت تصوی

ــن  ــد در ای ــد و می گوی ــان می دان ــرای نابینای ــر ب ــر تصاوی ــرای درک بهت ــی ب ــک کمک تکنی

ــه  ــار اضاف ــل ب ــنود را داد و از تحمی ــه می ش ــیر آنچ ــکان تفس ــب ام ــه مخاط ــد ب روش بای

ــدره فیروســی )2019( در تحقیــق خــود  ــی و آن ــرد. اســتفانیا پینیل ــز ک در توصیحــات پرهی

توصیــف  صوتــی را یــک عمــل تســهیل کننده بــرای مخاطــب نابینــا می داننــد تــا جنبه هــای 

ــات،  ــره، تنظیم ــاالت چه ــدن، ح ــان ب ــا، زب ــل کنش ه ــری مث ــمعی و بص ــول س ــک محص ی

لباس هــا و دســتورات طراحــی بــرای همــه و بــا هــر فرهنگــی را بهتــر درک کننــد. نابینایــان 

بــا ایــن روش از وابســتگی رهایــی می یابنــد و در دیــدن فیلــم بــه اســتقالل و بی نیــازی از 

حضــور شــخصی دیگــر می رســند. خوش ســلیقه و شــفیعی )1400( بــه نقــل از پاکــر )1996( 

یکــی از مزایــای توصیــف صوتــی را درک بهتــر برنامه هــای تصویــری ماننــد فیلــم، ســریال یــا 

عکــس و احســاس اســتقالل، ایجــاد حــس برابــری بــا دیگــر افــراد جامعــه و در نهایــت لذت 

ــون   ــوص زیرمضم ــد. درخص ــداری می دانن ــط دی ــات محی ــب اطالع ــم و کس ــای فیل تماش

اطالعــات  کــه  اتفاق نظــر  میــان مشــارکت کنندگان وجــود داشــت  ایــن  »بازنمایــی« 

ــده  ــان دی ــی آنچــه راوی داســتان پیــش از نابینای ــم دســت دوم اســت. یعن بخشــی از فیل

ــگاه راوی  ــۀ ن ــم از زاوی ــی کالم فیل ــمت های ب ــی از قس ــد. آگاه ــف می کن ــان توصی و برایش

ــد،  ــب  نمی رس ــه مخاط ــطه ب ــتقیم و بی واس ــا مس ــد دیالوگ ه ــد و مانن ــت می آی ــه دس ب

ــک  ــیار نزدی ــر بس ــت تصوی ــا واقعی ــت ب ــن اس ــدۀ راوی ممک ــات داده ش ــد اطالع ــر چن ه

باشــد. در اینجــا نقــش توصیف کننــدۀ صوتــی بــه ماننــد صــدای راوی ادبــی و یــا در ســینما  

ــده  ــان راوی و خوانن ــۀ می ــد: فاصل ــی )1399( می گوی ــت. جانت ــن اس ــم دوربی ــان چش هم

ــف  ــه دوســتش تعری ــه داســتانی ک ــده ب ــه خوانن ــن اســت ک ــل ای ــی  مث در داســتان ادب

ــداری  ــن همزادپن ــی دوربی ــا عدس ــاگر ب ــینما، تماش ــی در س ــد. ول ــوش می ده ــد، گ می کن
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می کنــد. مثــالً راوی دانــای کل در داســتان شــرکت نــدارد، ولــی ناظرانــی آگاه از همــه چیــز 

ــا  ــد. ایده ه ــده می دهن ــه خوانن ــتان ب ــرای درک داس ــروری را ب ــالع ض ــر اط ــه ه ــتند ک هس

ــن  ــذرد. او ممک ــتان می گ ــدۀ داس ــان گوین ــی( و زب ــا آگاه ــعور )ی ــال ش ــا از غرب و رویداده

اســت خــودش در ماجــرا شــرکت نداشــته باشــد و همچنیــن ممکــن اســت بــرای خواننــده، 

راهنمــای قابل اعتمــادی نباشــد. نتیجــه اینکــه توصیــف صوتــی بــه فهــم بهتــر نابینایــان از 

فیلــم کمــک بســیاری کــرده، امــا هــر چقــدر توصیــف راوی از صحنه هــای بــی کالم و حــاالت 

بازیگــران و فضــا دقیــق باشــد، بازهــم ایــن اطالعــات فیلــم، مســتقیم بــه مخاطــب نابینــا 

نمی رســد. 

»مضمون روایت مطلوب« 

روایــت مطلــوب از نظــر نابینایــان روایتــی اســت کــه حداکثــر حــس کنجــکاوی را برطرف 

کــرده و بــا »درک مخاطــب« بــه تمــام نیازهــای او پاســخ دهــد. از عمــر تجهیــز فیلم هــا بــه 

توصیــف صوتــی در دنیــا بیــش از دو دهــه می گــذرد، امــا در ایــران ایــن روش نوپــا و جــوان 

اســت.در ایــران تنهــا یــک شــبکۀ رادیویــی و چنــد ســایت اینترنتــی غیردولتــی، فیلم هایــی 

ــازمان های  ــی س ــل کم توجه ــه دلی ــاید ب ــد. ش ــی  می کنن ــف صوت ــان توصی ــرای نابینای را ب

ــا آن ماننــد »آمــوزش حرفــه ای توصیف کننــدگان  دولتــی بــه ایــن حــوزه، مســائل مرتبــط ب

صوتــی« هــم موردتوجــه قــرار نگرفتــه و بــه همیــن دلیــل، بــا وجــود تــالش تولیدکننــدگان 

ایــن خدمــت بــه نابینایــان، بــاز هــم گاه بــا  ارائــۀ مطلوب تــر  ایــن فیلم هــا بــرای 

ــا بــه آنچــه الزم اســت  کاســتی هایی همــراه اســت. توجــه نکــردن بــه نیــاز مخاطــب نابین

بــرای او در فیلــم توصیــف شــود هــم بــه همــان غیــر حرفــه ای بــودن افــراد و گروه هایــی 

ــروکا )2018(  ــکا زاب ــتند. مونی ــال هس ــا فع ــه فیلم ه ــن گون ــد ای ــه در تولی ــردد ک بازمی گ

هــم در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــکل و ســطح توضیحــات راوی بایــد بــا 

ــم  ــان هســتند- تنظی ــان نابینای ــه هم ــروه هــدف- ک ــراد گ ســن، مهارت هــا و انتظــارات اف

ــت  ــی اس ــدۀ صوت ــای توصیف کنن ــی از ویژگی ه ــا، یک ــب نابین ــاز مخاط ــناخت نی ــود. ش ش

کــه در پژوهــش ســال 2017 اتحادیــۀ اروپــا بــا نــام ادلــب )2017( بــرای تعییــن ویژگی هــای 

ــارکت کنندگان در  ــی مش ــت. برخ ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــده ب ــک توصیف کنن ــتاندارد ی اس

مواقعــی ایــن طــور اســتنباط می کننــد کــه توصیف کننــدۀ صوتــی یــا نویســنده، براســاس 

دریافت هــای خــود متــن را می نویســند و احســاس می کننــد آنهــا را نادیــده گرفته انــد کــه 

ایــن ناشــی از عــدم آگاهــی توصیف کننــدگان از اصــول توصیــف صوتــی اســت. هــر چنــد 



52

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

انتقال مفهوم در تجربۀ زیستۀ نمایش فیلم برای نابینایان

خوش ســلیقه و شــفیعی )1400( الزمــۀ گــروه نویســندگان توصیــف صوتــی فیلــم را حضــور 

ــم از  ــاز ه ــا ب ــد، ام ــوم می دانن ــر مفه ــنجی در درک بهت ــرای اعتبارس ــا ب ــک نابین ــل ی حداق

ــدۀ  ــرد. »آمــوزش توصیف کنن ــه درســتی صــورت نمی گی ــن کار ب نظــر مشــارکت کنندگان، ای

ــان، لحــن صــدا، برداشــت درســت از  ــا دارد. چگونگــی بی ــی در دنی ــی« اهمیــت باالی صوت

ــارات در  ــن واژگان و عب ــاب بهتری ــدن( و انتخ ــوب دی ــوزش خ ــود )آم ــده می ش ــه دی آنچ

ــارکت کنندگان،  ــگاه مش ــژه ای دارد. از ن ــت وی ــب اهمی ــه مخاط ــوم ب ــت مفه ــال درس انتق

توصیف کننــدۀ صوتــی بــا توجــه بــه زمــان کــم بــرای انتقــال مفهــوم، بایــد مهمتریــن نکتــه 

ــا  ــی فیلم ه ــف صوت ــرای توصی ــتانداردهایی ب ــن اس ــزوم تعیی ــا ل ــد. در اینج ــاب کن را انتخ

ــیده اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــفیعی )1400( ب ــلیقه و ش ــد. خوش س ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

ــده  ــر عه ــان را ب ــرای نابینای ــم ب ــی فیل ــف صوت ــه کار توصی ــی ک ــدام از گروه های ــه هیچ ک ک

دارنــد، بــه اصــول ایــن کار، آگاهــی ندارنــد و آمــوزش حرفــه ای در ایــن زمینــه ندیده انــد. 

در همیــن راســتا خوش ســلیقه و فاضلــی حق پنــاه )1395( در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه 

ــی و ترجمــه ای  ــا اشــتباهات زبان ــد، ب زیرنویس هایــی کــه افــراد غیرحرفــه ای انجــام داده ان

ــدات  ــد تولی ــان می ده ــوزه نش ــن ح ــراد در ای ــودن اف ــه ای ب ــت. غیرحرف ــوده اس ــراه ب هم

توصیــف صوتــی هــم از خطــا و اشــتباه مبــرا نیســت. در نهایــت اســتفاده از بیــان و لحــن 

مناســب، انتخــاب جمــالت و عبــارات تصویرســاز و گوینــدگان آموزش دیــده، بــرای ایــن امــر 

ــای  ــز و مهارت ه ــی و تخیل آمی ــاده، عین ــان س ــتفاده از زب ــد. اس ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

ــی  ــدۀ صوت ــک توصیف کنن ــه ی ــت ک ــی اس ــر ویژگی های ــی از دیگ ــی کالم ــی و توانای صوت

بایــد داشــته باشــد.

»مضمون اخالل «) نویز(

ــروژۀ  ــن پ ــارکت کنندگان ای ــه مش ــت ک ــی اس ــواع نویزهای ــی از ان ــی و کم گوی زیاده گوی

ــواردی  ــه م ــی ب ــدۀ صوت ــن توصیف کنن ــی پرداخت ــد، یعن ــه آن اشــاره می کردن ــی ب تحقیقات

ــرای نابینایــان واضــح اســت و نپرداختــن بــه صحنه هایــی کــه می توانــد  کــه مفهــوم آن ب

ــی، اســنایدر  ــدگان صوت ــی توصیف کنن ــد. درخصــوص زیاده گوی ــم بیفزای ــت فیل ــه جذابی ب

)2005( هــم می گویــد تأکیــد زیــاد و تکــرار می توانــد در انتقــال مفهــوم فیلــم اثــر 

ــان را در مــدت  ــد هــر آنچــه ذهــن آن ــن باورن ــر ای ــی بگــذارد. مشــارکت کنندگان ب نامطلوب

ــز اســت. ــا نوی ــد، اخــالل ی ــرت کن ــی پ ــه نوع ــان را ب ــدن مشــغول و حــواس آن ــم دی فیل

آنهــا معتقدنــد توضیحــات بایــد مختصــر، مفیــد، جامــع و کامــل باشــد و از کالم موجــز و 
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تصویرســاز  اســتفاده شــود تــا مخاطــب نابینــا عــالوه بــر اینکــه بخش هــای بــی کالم فیلــم  

ــدره  ــی و آن ــتفانیا پینیل ــد. اس ــت نده ــم از دس ــمت ها را ه ــایر قس ــد، س ــت بفهم را درس

ــد:  ــی می گوین ــا ورژن اروپای ــا ب ــۀ ad ایتالی ــود در مقایس ــش خ ــی )2019( در پژوه فیروس

بــه نظــر رســید هنــوز مشــکالت زیــادی در ایــن حیطــه وجــود دارد و بایــد تمریــن بســیاری 

انجــام گیــرد. آن دو در نهایــت پیشــنهاد می دهنــد توصیف کننــده بــه یــک ژانــر بــازی ماهــر 

تبدیــل شــود کــه قــادر اســت بــا بیــان خــود ایجــاد نوســانات کنــد و ایــن باعــث ایجــاد 

ــر، قیاس هــا  ــره ای، شــامل صداهــا و تصاوی ــت از واکنش هــای زنجی ــی نهای ــه ای ب مجموع

ــه  ــم ک ــی از فیل ــص بخش ــف  ناق ــی توصی ــود. گاه ــا می ش ــی و رؤیاه ــرات، معان و خاط

ــالل  ــی اخ ــد نوع ــد، می توان ــغول می کن ــود مش ــه خ ــا را ب ــب نابین ــکاو مخاط ــن کنج ذه

ــان  ــه نابینای ــت ک ــی اس ــدگان در صحنه های ــی توصیف کنن ــه کم گوی ــه اینک ــد. نتیج باش

خواســتار دانســتن جزئیــات و ریزه کاری هــای تأثیرگــذار در آن هســتند و معتقدنــد همیــن 

ریزه کاری هــا، یــک فیلــم معمولــی را در ذهــن مخاطــب نابینــا بــه یــک فیلــم خــوب تبدیــل 

می کنــد.

»مضمون نقصان کالم«

ــند.  ــر بکش ــه تصوی ــد، ب ــه بای ــان ک ــه را آنچن ــک صحن ــد ی ــات نمی توانن ــی کلم برخ

ــاد  ــا اعتم ــم ب ــای فیل ــب نابین ــد. مخاط ــی باش ــت زبان ــک محدودی ــن ی ــت ای ــن اس ممک

ــن  ــه ای ــه شــنیده ها ب ــاد ب ــد. اعتم ــری می کن ــم را پیگی ــه آنچــه می شــنود، داســتان فیل ب

معنــا نیســت کــه مخاطــب در ذهــن خــود واژگان و دیالوگ هــا را ســبک و ســنگین نکنــد. 

او ســعی می کنــد مفاهیــم آنچــه را می شــنود بــه درســت ترین شــکل دریافــت کنــد. 

ــری از آن  ــۀ بص ــچ تجرب ــا هی ــرد نابین ــه ف ــل اینک ــه دلی ــی، ب ــر و معان ــی از تعابی گاه بعض

ــده در  ــه دســت آم ــا نتیجــۀ ب ــوم باشــند. همســو ب ــگ و نامفه ــن اســت گن ــدارد، ممک ن

ایــن تحقیــق، انتخــاب تصویرســازترین واژه از ســوی اســنایدر )2007( مطــرح می شــود و 

می گویــد توصیف کننــده بــا توجــه بــه شــرایط مخاطــب بایــد واژگانــی را انتخــاب کنــد کــه 

ــن پرســش را مطــرح  ــل درک، تصویرســاز و در عیــن حــال ســاده باشــد. او ای ــرای او قاب ب

می کنــد کــه  بــرای بیــان ارتفــاع یــک مــکان، بهتــر اســت بگوییــم مثــالً چنــد فــوت اســت؟ 

ــده شــده اند؟  ــه روی هــم چی ــل اســت ک ــدازۀ ده فی ــه ان ــاع آن ب ــم ارتف ــه بگویی ــا اینک ی

ــده  ــنیداری برطرف کنن ــس ش ــد ح ــر چن ــد ه ــان می ده ــش نش ــن بخ ــای ای ــج داده ه نتای

نیــاز مخاطــب نابینــای فیلــم اســت، امــا درک برخــی تصاویــر تنهــا بــا دیــدن میســر اســت و 



54

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

انتقال مفهوم در تجربۀ زیستۀ نمایش فیلم برای نابینایان

ممکــن اســت مفهــوم بــه آن شــکلی کــه مدنظــر اســت نتوانــد از طریــق کالم منتقــل شــود، 

بنابرایــن احتمــال دارد  برخــی از داده هــا از دســت بــرود و از دســت دادن برخــی داده هــا در 

فیلــم بــه دلیــل شــرایط خــاص نابینایــان گریزناپذیــر اســت.

نتیجه گیری

ــان از انتقــال مفهــوم در فیلم شــنوی منحصــر  ــۀ زیســته نابینای نتایــج نشــان داد تجرب

ــد  ــا می ده ــه آنه ــکان را ب ــن ام ــان ای ــنیداری نابینای ــدرت ش ــت ق ــت. تقوی ــرد اس ــه ف ب

ــی  ــه چندان ــه آن توج ــا ب ــان بین ــه مخاطب ــند ک ــته باش ــی داش ــم دریافت ــای فیل از صداه

نمی کننــد، زیــرا تمرکــز نابینایــان  بــر صداهاســت. چشــم تیزبیــن آنهــا، گــوش حساسشــان 

ــا  ــا ب ــند. آنه ــته باش ــدا داش ــی در ص ــخیص باالی ــدرت تش ــده ق ــث ش ــن باع ــت. ای اس

دقیــق شــدن بــر آنچــه قابــل شــنیدن اســت، بــا فیلــم ارتبــاط برقــرار می کننــد. بــه غیــر از 

جذابیت هــای داســتانی، معانــی نهفتــه در برخــی صداهــا  حــال و هــوای فیلــم را برایشــان 

ــی کالم  ــای ب ــی صحنه ه ــت آن، گاه ــیقی و درک درس ــا موس ــنایی ب ــد. آش ــر می کن جذاب ت

ــان  ــد. نابینای ــه را می فهمن ــات آن لحظ ــدن، اتفاق ــدون دی ــرده و ب ــا ک ــا معن ــان ب را برایش

مخاطــب فیلــم، نــوع بیــان دیالوگ هــای بازیگــر را نشــان دهندۀ میــزان مهــارت او در ایــن 

ــره و  ــه در چه ــش از آن ک ــر پی ــاس بازیگ ــام احس ــد تم ــن باورن ــر ای ــد و ب ــه می دانن حرف

بدنــش نمایــان شــود، از طریــق صــدای او قابــل تشــخیص اســت. همچنیــن نتایــج حاکــی 

ــا  ــه روی مخاطــب نابین ــو ب از آن اســت اســتفاده از تکنیــک توصیــف صوتــی، دریچــه ای ن

ــات آن  ــم و برخــی جزئی ــری از فیل ــد درک بهت ــن روش می توانن ــا ای ــا ب ــرده اســت. آنه بازک

داشــته باشــند، هــر چنــد اجــرای ایــن تکنیــک بــا کاســتی هایی همــراه اســت. نابینایــان ایــن 

ــد  ــاس می کنن ــد و احس ــم می دانن ــای فیل ــازی در تماش ــتقالل و بی نی ــل اس ــده را عام پدی

دیگــر نیــازی بــه یــک همــراه بــرای توضیــح ندارنــد. 

از طرفــی اســتفاده از تکنیــک توصیــف صوتــی در فیلم هــا، نابینایــان را بــه ایــن نتیجــه 

ــی  ــه نوع ــم و ب ــت فیل ــی از واقعی ــی از راوی، بازتاب ــات  دریافت ــه اطالع ــت ک ــانده اس رس

ــه  ــت ک ــتان اس ــی داس ــخصیت های اصل ــدای ش ــا ص ــه ب ــته دوم در مقایس ــات دس اطالع

ــت راوی  ــاس برداش ــم براس ــی کالم فیل ــای ب ــف صحنه ه ــرا توصی ــنوند. زی ــتقیم می ش مس

ــه  ــی ک ــکالت اصل ــی از مش ــد یک ــان می ده ــج نش ــود. نتای ــل می ش ــب منتق ــه مخاط ب

نابینایــان در دیــدن فیلم هــای دارای توصیــف صوتــی بــا آن مواجه انــد، غیرحرفــه ای بــودن 
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تیــم نویســندگان و روایتگــران اســت. نبــود یــک نظــام اســتاندارد مشــخص بــرای آمــوزش 

توصیف کننــدگان صوتــی و آشــنا نبــودن آنهــا بــا نیازهــای مخاطــب، مشــکالتی بــرای درک 

ــم  ــارات قابل فه ــا و عب ــردن واژه ه ــه کارب ــی ب ــت. چگونگ ــود آورده اس ــه وج ــم ب ــر فیل بهت

بــرای مخاطــب نابینــا، آشــنایی بــا اصــول گفتــاری و اینکــه چــه صحنه هایــی بایــد 

ــه دســت آورد،  ــم ب ــا جامعــۀ هــدف، برداشــت درســتی از داســتان فیل توصیــف شــوند ت

از مشــکالت آمــوزش ندیــدن توصیف کننــدگان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه محققــان 

ــاخص هایی  ــر، ش ــورهای دیگ ــا در کش ــی فیلم ه ــف صوت ــا توصی ــر ب ــازمان های درگی و س

بــرای یــک توصیف کننــدۀ اســتاندارد تهیــه کرده انــد و همــه ســاله افــرادی بــرای ایــن کار 

ــد  ــا نمی توانن ــچ گاه واژه ه ــد هی ــان می ده ــت آمده نش ــج به دس ــد. نتای ــوزش می بینن آم

ــان  ــر نش ــه تصوی ــان ک ــا- چن ــب نابین ــرای مخاط ــم را ب ــف فیل ــای مختل ــم صحنه ه مفاهی

می دهــد- بــه درســتی منتقــل کننــد. در نتیجــه مخاطبــان ممکــن اســت برخــی اطالعــات 

ــن ناشــی از نقصــان کالم اســت.  ــد و ای ــم را از دســت بدهن فیل

در پایــان پیشــنهاد می شــود افــراد و ســازمان های فعــال در تهیــۀ فیلــم بــرای نابینایــان 

ــتفاده  ــه اس ــن زمین ــم در ای ــا ه ــان  نابین ــرات مخاطب ــد و از نظ ــای الزم را ببینن آموزش ه

کننــد تــا ارائــۀ مناســب تری از ایــن خدمــت داشــته باشــند. همچنیــن پیشــنهاد می شــود 

ــی  ــف صوت ــی توصی ــرای چگونگ ــتانداردهای الزم ب ــن اس ــوص تعیی ــی درخص پژوهش های

فیلــم انجــام شــود تــا نابینایــان از ایــن دســتاورد فرهنگــی بــه بهتریــن شــکل بهــره ببرنــد.
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