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  1بندی فیلمنگاری در عنوانتایپ
 3سودابه صالحیدکتر  – 2رزیتا صفری صدیق

 

 

 چکیده
با استفااد   باشد که در آني مخاطب به فیلم ميي آغازين و مرکز توجه اولیهبندي فیلم، نقطهعنوان

در کنار القاء ماتاییم اتاد در راستفاي مافتواي  آني عوامل سازند و  فیلم عنواننگاري، از تايپ
در ايران نیز از بندي فیلم، نگاري در طراحي عنوانبه دلیل ایمیت تايپ. شوند، معرفي ميداسفان فیلم

ستازي آینگکارگیري حترو  فارستي و یمي بته، ناو عرصهاين یاي مهم در يكي از چالش ابفدا،
گیري بررستي عوامتل متودر در شتكلید  از پژویش حاضتر،  است. یاي نوري بود یا با رسانهآن

ي يتابي بته نكتاتي جهتت انفختاه آگایانتهدست ي طراحي گرافیک وبندي مناسب در حیطهعنوان
یاي منتديیا و تواني صایح از قابلیتو اسفااد یاي نوري در رسانه مناسب فارسي یايفیستايپ
 یتايفیسي حضور انتوا  تايپمیزان و ناو در اين پژویش . است بود  ين رسانهي ادر حوز  یاآن

 80در یتاي ايرانتي بندي فیلمي حرو  در عنوانواسطه ي بیان مافواي پیام بهو شیرايجِ فارسي و 
در ايتن پتژویش یا روش تالیل داد است. فیلم از ابفداي تاريخ سینماي ايران تا کنون بررسي شد  

یاي تاقیق از که نمونه یاي ايراني بود فیلمیاي بنديي ید  تمامي عنوانماري است. جامعهآشبه
اي استت کته لیست ماقتق ستاافهچک ،اند. ابزار تاقیقانفخاه شد   مندیا به روش ید میان آن

ش از یر بخگرديد  است. تامین  نظرانبازآزمون و نظر صاحب يآن به وسیله صوري پايايي و روايي
آوري اطالعات مورد نیاز طراحي یاي سواالت تاقیق و جمعيابي به پاسخلیست به منظور دستچک

نفايج تاقیق به روشني نشان  ي نیمه منظم بود  است.شد  است. روش گردآوري اطالعات، مشاید 
سبت به رسانه ن بدون توجه کافيیاي ايراني فیلمبندي یا در عنواننگاريدید که بسیاري از تايپمي

 . باشندميو اصوصیات آن 
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نرآکادمي ی و پژویشي ابري ،تالیليپايگا   صاري صديق و سودابه صالايرزيفا  –بندي فیلم نگاري در عنوانتايپ   

 مقدمه

یاي آن، تات آوري ديجیفال به عنوان چالشي مهم در طراحي گرافیک مطرح شد  و بسیاري از بخشي فنامروز ، توسعه

آوري ديجیفال به شتدت آن را باشد که فنیايي مياز جمله بخش 1نگاريگرففه است. تايپرفت قرار تادیر سرعت اين پیش

چون فیلم و تلويزيون یاي نوري یمیاي ديجیفالي، رسانهرسانه آوريفنتات تادیر قرار داد  است. پیش از رشد و گسفرش 

ي حترو ، تصتاوير، ارائه ساافند که برايرا مجبور مي آنان کهريطو ند، بهاساز بود براي طراحان، مسئلهي کافي به انداز 

 یاي چتاپيي مفاتاوت از رستانهاز قواعد یابندي فیلمو به تبع آن عنوان یاي نوريیا و ديگر عوامل بصري در رسانهرنگ

بنتدي یفالي از جمله عنوانیا در صااات نوري و ديجي آني اسفااد  از حرو  در صااات چاپي با ارائهکنند. ناو پیروي 

معرفي عنوان و عوامل  ،بنديعنواندر پاي سینما دارد. یم فیلم قدمفي بنديپیدايش عنوان .یاي اساسي داردیا تااوتفیلم

 د.نباشمطرح ميي فیلم در کنار القاء مااییم ااد در راسفاي مافواي داسفان فیلم سازند 

باشد، بسیاري از طراحان براي ميآن ي مخاطب به غازين فیلم و مرکز توجه اولیهي آنقطه ،بنديعنوان جايي کهاز آن

یاي ايجاد ارتباطي دو سويه و قوي میان بینند  و ادر به ایمیت حرو  به عنوان عاملي براي ايجاد االقیت و جذابیت

ي تاريخ سینما پديد آورند. در ر عرصهیايي ماندگار دبندياند عنوانکارگیري صایح آن توانسفهبصري توجه کرد  و با به

کارگیري حرو  فارسي و ي بهیا، ناو بندي فیلمي عنوانعرصهیاي مهم در يكي از چالش ايران نیز، از ابفدا،

 بندي،اند تا از طريق عنوانوار  در تالش بود طراحان یمدر اين راسفا، است.  یاي نوري بود با رسانه یاسازي آنآینگیم

یاي یاي حرو  فارسي براي اسفااد  در رسانهمنديانداز  از توانارتباط میان مخاطب با فیلم را برقرار سازند. اما آنان تا چه 

ي مذکور به چه صورت بود  است، از تر، شناات آنان از مسائل فني رسانهاند و يا در سطاي گسفرد نوري آگایي داشفه

در  از طرفي، به دلیل کمبود منابع مكفوه منسجمي دقیق قرار گیرند. رد بررسي و مطالعهجمله مواردي یسفند که بايد مو

ي طراحان یاي نوري، مفاساانه جامعهآینگي آن با رسانهنگاري فارسي براي حرکت و امكان یمیاي تايپمورد قابلیت

ي يابي به نكاتي جهت انفخاه آگایانهدست، بنابراين، ید  از اين نوشفاررو یسفند. گرافیک ما با فقر اطالعاتي روبه

نگاري فارسي در یاي تايپمنديیا و تواني صایح از قابلیتو اسفااد یاي نوري در رسانه مناسب فارسي 2یايفیستايپ

  پژویش حاضر به منظور پر کردن اين االء شكل گرففه است.با اين وصف، . ي اين رسانه استحوز 

متورد استفااد  در  نگتاريتايپستواالت استت: اين گويي به اضر به طور مشخص به دنبال پاسختاقیق ح ،از اين رو

یاي نتوري چته در رستانه 4پتذيريو بازاوانش 3ي اواناييمسئله ؟استیايي یاي نوري و ديجیفال داراي چه ويژگيرسانه

نگتاري یاي نوري مورد نیاز طراحان تايپرسانهیايي در اساسا آگایي از چه شااصو  د؟نیاي چاپي داریايي با رسانهتااوت

بنتدي گونه طراحتان عنوانچهیاي نوري و البفه در حرکت، نگاري در رسانهیاي تايپاست؟ و در نهايت، با توجه به ويژگي

یتاي ه ويژگيدر نوشفار حاضر ابفدا با مرور ادبیتات موجتود بت ،با اين مقدمه ؟اندکار گرففهاط فارسي را بهیاي ايراني فیلم
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ي شود و پس از آن ناتو یاي چاپي پرداافه ميیاي نوري  و تااوت آن با اسفااد  از حرو  در رسانهنگاري در رسانهتايپ

 گیرد. فیلم ايراني مورد بررسي قرار مي 80بندي یاي فارسي در عنوانفیساسفااد  از تايپ

 

 پژوهش روش
برد ستبک تالیتل . در را استبود   5آماريشبهیا تالیل داد روش نو  کیاي و  یاي تاقیق ازپژویش حاضر از منظر داد 

 ,McMillan and Schumacher)شمرد یا را انفخاه کرد  و فراواني عناوين و کدیا را ميآماري ماقق از قبل مقولهشبه

شتد  در یاي از قبتل تعیینولتهفراوانتي مق ،طور که در ادامه توضیح داد  اوایتد شتددر اين پژویش یمان (.462 ,2001

 یتاي ايرانتيمفیلیاي بنتديي ید  در اين پژویش تمتامي عنوانجامعهیاي ايراني مااسبه شد  است. بندي فیلمعنوان

یتايي منتد، ابفتدا مال گیري ید در نمونه .اندشد  انفخاه  6مندبه روش ید یا یاي تاقیق از میان آنکه نمونه اندبود 

 McMillan) گرددید  انفخاه مي يايي از میان جامعهییا نمونهسپس مفناسب با اين مال اه تعريف شد  و براي انفخ

and Schumacher, 2001, 401).   در  نگتاريص بتودن در استفااد  از تايپ، شتااپژویشیاي اين انفخاه نمونهمال

به دلیل عدم وجود بايگاني منستجم در ايتران،  یانمونه رسي به تماماز آن جا که دست .است بود بندي فیلم طراحي عنوان

در  .نظتريیا نیتز از نتو  تعیتین شتد  و حجتم نمونته 7رسگیري از نتو  در دستتپذير نبود ، نمونهامكان انبراي ماقق

ط بتا مقولته بته ي جديدي مرتبیا به اشبا  رسند و ديگر داد يابد که مقولهجا ادامه ميگیري تا آننمونه ،گیري نظرينمونه

و مورد بررسي قترار  برگزيد  نمونه يبه عنوان جامعه نمونه 80، . بدين ترتیب(230، 1390دست نیايد )اسفراوس و کربین، 

 .(1)جدول گرفت

کننتد  در اساستي و تعیین عوامتلعنوان ، بتهیاآن حرو  و ساافار مفني با نگایي به اصوصیات ظایري نوشفاراين 

 يابد. ستپس مباتح حرکتتیا ادامه ميیاي یر يک از آنو با توصیف زير مجموعه آغاز گشفه ،یابنديعنوان نگاريتايپ

 شود. مطرح ميیاي چاپي و نوري در رسانه نگاريي تايپکنند به عنوان عامل مفمايز حرو 

نظران تامین ر صاحببر اساس نظآن صوري  روايي که است ايلیست ماقق ساافهچکدر اين پژویش  ابزار تاقیق

يابي بته به منظتور دستت لیستیر بخش از چک بررسي شد  است. بازآزماييلیست نیز از طريق چک. پايايي   استگرديد

ي نیمته مشاید  ،است. روش گردآوري اطالعات گرديد آوري اطالعات مورد نیاز طراحي یاي سواالت تاقیق و جمعپاسخ

یايي را که به یتد  تاقیتق نزديتک ت که ماقق ناظر بر وقايع و رادادیاست و آنمشاید  روشي اس» است. بود  منظم

ي انفختابي متورد یابنتديعنوان نمونته یريک ازدر پژویش حاضر، (. 209، 1387نیا، )حافظ «نمايدبط ميضاست، دبت و 

پتس از تكمیتل  .استت براي یر نمونه بر اساس ايتن مشتایدات تكمیتل گرديتد  يلیست ااصچکمشاید  قرار گرففه و 

انتد. ستپس ايتن یتايي در آمد صتورت نموداربه Excelافتزار یا با اسفااد  از نرمندست آمد  از آیاي بهیا، داد لیستچک

 اند.نموداریا مورد توصیف و تالیل قرار گرففه
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 طراح

بندیعنوان  

سا

 ل

 طراح فیلم 

بندیعنوان  

سا

 ل

 طراح فیلم 

بندیعنوان  

سا

 ل

لمفی   

 امیر شیبان
 ااقاني

138
7 

 اسداهلل کلبه
 مجیدي

137
8 

شیریاي 
 جوان

131 نامشخص
2 

 آقا حاجي

 سینما اکفور
حسین 
نیاحشمت  

138
8 

 اسداهلل ااطر  
 مجیدي

137
8 

مفولد ما   
 مهر

134 عباس کیارسفمي
8 

 قیصر

مجیداسداهلل
/کالنفريي  

138
8 

ژکان/ علي چهل سالگي
 فیروزآبادي

137
9 

عیسي 
آيدمي  

134 فرشید مثقالي
8 

 گاو

138 سینا قويدل
8 

داماد 
 مصاحفي

اسداهلل 
 مجیدي

137
9 

یاي بدبچه 134 فرشید مثقالي 
9 

 آقاي یالو

138 نامشخص
8 

 نام به دامادي
 صار

 ابراییم اصغر
 زاد 

137
9 

134 عباس کیارسفمي موج مرد 
9 

 پنجر 

شمسي/ 
 ماققي

138
8 

سالم بر 
 عشق

138 نامشخص
0 

134 احمد مسعودي شام آار
9 

 طوقي

138 نامشخص
8 

 سن
 پطرزبورگ

138 داوود بیدل
2 

 براورد

 ایلي

 نزديک 

دمام فیجاني   135
0 

آکل داش  

سهیل 
 اوشاه

138
8 

لطاا مزاحم 
 نشويد

ماکان 
 عاشوري

138
2 

شمعي در 
 باد

135 نامشخص
0 

اداحافظ 
 رفیق

فیوضکاوري/
 ي

138
8 

138 نامشخص ناوذي
2 

صباانه 
 ناردو براي

135 فرشبا 
0 

 هصمد وقالیچ
ماسلیحضرت
 ن

میثم 
زاد یاشم  

138
9 

3ااراجي  اسداهلل 
 مجیدي

138
3 

اجار  
یانشین  

135 کوروش فیلم
0 

 فرار از تله

138 نامشخص
9 

اسب حیوان 
استنجیبي  

138 نامشخص
3 

 از ايديوانه

 پريد قاس

135 مرتضي ممیز
1 

 سفاراان

مجیداسداهلل
/کالنفريي  

138
9 

کامیاه  پرسه در مه
 درويشي

138
3 

نژادعطري  گل يخ  135
2 

قراربي  

/ارایزامیرس
 کامران
 سارایز

138
9 

 جدايي نادر از
 سیمین

 شهر 

 مهران/ماني

 حقیقي

138
3 

 یامایي

 عاشق

 میشوند

135 نعمت حقیقي
2 

 اا 
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حسین 
 یاشمشمسي/

 ماققي

138
9 

بین ژيال نیک دردسر بزرگ  138
4 

135 نامشخص بس آتش
3 

یاگوزن  

138 نامشخص
9 

کرفیق فابري  اسداهلل 
 مجیدي

138
4 

یمه  وقفي
 اواه بودند

نژادعطري   135
4 

 ذبیح

حسین 
 یاشمشمسي/

 ماققي

138
9 

يكي از ما دو 
 نار

 امیر شیبان
 ااقاني

138
5 

یاي دست
 االي

135 عطري نژاد
4 

 کندو

139 نامشخص
0 

تجريش، 
 ناتمام...

138 نامشخص
5 

نژادعطري  روز سوم  135
5 

 ما  عسل

يمیثم مويین  139
0 

 يعاشقانهيه
 ساد 

شريایان/ 
 حريريان

138
5 

135 رضا مافي سنفوري
6 

دالنسوته  

ابراییم 
 حقیقي

139
1 

138 نامشخص ییس! 
6 

اسفخوناي 
 بابام

فیجاني/حقیقي/عرب
اني/رحمفي/موجود

 ي

136
4 

 یايکاش

 نوروز میرزا

139 نامشخص
2 

آذر، 
شهدات،پروي

انز وديگر  

حسین 
 یاشمشمسي/

 ماققي

138
6 

تسويه 
 حساه

136 مامد مقدم
6 

 شايد وقفي
 ديگر

139 امیر مهران
2 

حسین  بر 
 یاشمشمسي/

 ماققي

138
6 

136 مهدي سماکار مایا
8 

 نماي آپکلوز

 نزديک

139 حسن ايزدي
2 

بخشي/  بیگانه
 اسداهلل
 مجیدي

138
7 

تهران انار 
 ندارد

136 نامشخص
8 

 عبور از غبار

 ین/بنیکال ژي
 تصديقي

139
3 

2بسآتش طناز  
زاد پريشان  

138
7 

 پسفچي

 در بار3

 نمیزند

ماسن سید 
 مامودي

137
3 

 روز واقعه

 /ناظرفصیاي
بیککمال  

139
3 

143شیار  لي ساسان توک 
 فارساني

138
7 

پسر آدم 
 دافر حوا

مهرمامد فرشید   137
4 

 لیلي با من
 است
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 شهرت

 .ايراني فیلم 80بندي عنوان ي تاقیق مفشكل ازي نمونه: جامعه1جدول

 

 فیلمبندی عنوان نوشتار در

بندي و فرمي از بیان به زبان تجسمي و نمايشي است که غالباً در دو بخش عنوانبندي براي عنوانفرانسوي اي واژ  8ژتیفرا

 Erickson, Tulchin and   ;231 ,2002 and Spohr,Clark) شتودمي تقستیم 10بنتدي انفهتاييو عنوان 9ابفتدايي

Halloran, 2010 ). جهتت ورود بته  ،ستازيني مخاطب، در  موقعیت و البفه فضادیي ذیبندي رایي براي سامانعنوان

عمتل  پلي میتان فتیلم و مخاطتب به مثابه چنین،و یم (Yu, 2008 ; Byrne and Braha, 2012) باشدداسفان فیلم مي

نتر را بته یاي فرینگتي، لاتن و ژابا داسفان فیلم مانند دوران تاريخي، زمینته مرتبطاي اي از اطالعات زمینهدامنه کرد  و

شود. فیلمتي کته یتم بندي يک فیلم به اودي اود يک فیلم کوتا  ماسوه ميعنوان». (ibid: 28شناساند )مخاطب مي

ين صورت که . به ااستجلد کفاه به شبیه بسیار کرد، به لااظ عملو  (322 ،1377 ،)باس« دارد، یم میانه و یم پايان آغاز

تر، باعح جلب نظر که در سطاي گسفرد بل ،شودگان آن آورد  ميجلد کفاه نه تنها عنوان اصلي و نام نويسند  طراحيدر 

 . (Byrne and Braha, 2012, 1-2) گرددمخاطب و افزايش تمايل او به اواندن کفاه مي

گران و عوامل و بازيام فیلم، معرفي ن ،شودبندي مطرح ميي وظايف عنوانیايي که در زمر ترين عرصهيكي از مهم

ي زبان نوشفاري و مفناسب با فضتاي عمتومي فتیلم واسطهمعرفي که عموماً به . ايناستتهیه و تولید فیلم اندرکاران دست

یتاي مخفلتف را بتیش از پتیش نمايتان اي از شترايط و موقعیتتات تادیر گستفر  ،پذيرد، ایمیت نقش حرو صورت مي

یاي تر از ديگتر نشتانهطور مسفقیم و پررنتگي نوشفاري بهشناسانهزبان یاينظام نشانه ،بنديعنوان دردر واقع،  سازد.مي

بندي که بخش وسیعي از کارکرد نوشفار در سینما، از زيرنويس تا عنوانطوريبه ،باشدتصويري و عناصر گرافیكي، مطرح مي

یاي بصري گرافیكي بر روي آن و ساافاربخشي سه ير و الق جلو با تصاو شود. سیالیت جذاه مفن و تلایق آنرا شامل مي

 ,Krasner, 2014 Heller) جذاه و ینري بدل کرد  است يرا به بخش فیلم بنديبعدي به مفن از عواملي است که عنوان

2003;.) 

اتر از اواندن به معناي يک مفن چیزي بسیار فر اواناييبندي، اوانايي نوشفار مد نظر بود  است، ولي عنوان وار  دریم

شتود. یاي مخفلف به تصوير کشید  ميمفن و در  مااییم وراي کلمه با اسفااد  از شیو  ي. ارائهيک قابلیت فیزيكي است

بازنمايي آن صورت  12يو زمینه 11اوانش و قدرت تادیرگذاري بايد با توجه به رسانهسرعتِ جهت افزايش اين ارائه به  طرح

 (. Bellantoni and Woolman, 2000 ; Gorkin and Carnase, 1995) پذيرد
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ي رستانه و یاي ديجیفالي یمگي به واستطهچنین کیایت نمايش در فیلم، ويدئو و سكانسو یم 13نسبت قاه تصوير

یاي سطر افقي در ضره تعداد پیكسلنمايش از حاصل يدر صااه 14باشند. کیایت تصويریاي مخفلف آن مفغیر ميفرمت

نسبت قاه تصوير در سینما با تلويزيون مفاتاوت  .(Gorkin and Carnase, 1995) آيندعمودي تصوير به دست ميسطر 

کنتد. يعنتي در ستینما انتوا  برداري یم تغییتر متيدر سینما براساس تناسب ابعاد نمايش، نو  فیلم، دوربین و فیلم» .است

مفااوت وجود دارد، ولي  رند. اما در تلويزيون، اگرچه صااات نمايشِاي دابرداري جداگانهگوناگون صااه نمايش، روش فیلم

ي نستبت قتاه تصتوير شتكل گیري کیایتت بتر پايته. انداز (57 ،1387 ،)صادقي «یا تادیري در تولید ادر ندارداين تااوت

مفااوت حرو  در کاغذ و یاي بر روي تادیرات کیایت و فرمت مطالعاتي ( که8619) 16به نقل از یولمز 15ويسنمیلرگیرد. مي

کردي از سرعت اوانش است. )کیایت تصاوير( در حقیقت، عمل کیایت نمايش» :نويسد، مياست داد انجامصااات نوري 

آگایي  ،بنابراين .(Weisenmiller, 1999, 23) «رودبه عبارت ديگر، با افزايش کیایت تصوير، سرعت اوانايي نیز باال مي

یتاي مفاتر  در صتااات نتوري ي طراحيي ادر بیش از یر گونه اطالعات ديگري در حوز ي ارائههو زمین رسانه نو  از

  .یسفندمطرح 

 

  نوری هایدر رسانه نگاریتایپ

حرو   ،بسیاري از موارد درکه به طوريد. ندار یاي چاپي، غالباً بر تغییر فرم حرو  تكیهدر رسانهاري گنتايپیاي رايج ايد 

ند. ايتن در کنکمک ميبیان مافواي مفن  یاي مخفلف، بهبا اِعمال تغییراتي در ظایر و چیدمان و ي اود اارجلیهاز فرم او

در د. ون عنصتر حرکتت را نیتز بته اتدمت گیترتواند عوامل ديگري چتیاي نوري ميدر رسانه نگاريتايپاست که  حالي

ي صتااه ؛دنتگیرمتد نظتر قترار مي ،کوتتا  فقل و يا يک عبارتمس کلماتِ ،تربیش یاي نوريدر رسانه نگاري مطرحتايپ

توان مفار  مي نگاريتايپبسفر مناسبي براي اواندن مفون طوالني و پیچید  نیست. در  ي سینمايا پرد  نمايش تلويزيون

داد. عبتارات و یايي مفوالي در معرض ديد مخاطتب قترار بندي و در سكانسرا به کلمات و يا عبارات مخفلف تقسیم مفون

 ي ااصتي را در مخاطتب پديتداي که یريک تجربهگونهبه ،دنیاي مخفلاي در یر فريم ظایر شود به شیو نتوانکلمات مي

ديگر عوامل بصري با درنظر گرففن زمتان ظهتور، گونگي قرارگیري حرو  در صااه، نو  ااد نوشفار، انداز  و هد. چنآور

 ;Byrne and Braha, 2012) دنتدنبتال داره يگتر، یريتک ماهتومي اتاد را بتدحضور و اروج حرو  نسبت به يتک

Bellantoni and Woolman, 2000) . 

پتذيرد. صتورت متيحرو ، ي يي و ظایرکیایت معنا يواسطهه ب ،کلمه يپیش از در  کامل معنايابي به معنا دست

وراي متفن  ،ن ستطح دوم معنتاييعنتوارا به نگاريپاي از ارتباطات تايگران جنبهپژویش ،در تاقیقات اوايل قرن بیسفم»

کار رففته هب بار  در اين 20امنبو تان 19ياک، س18ودآزگاصطالحي است که توسط  17ييشد  مطرح کردند که کیایت معنانوشفه

 ينگتارچته در تايپ ،یاعمال شد  روي آنچنین تغییرات اِکیایت معنايي به ظایر حرو  و یم 21.(,Yu, 2008 29) «است
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ماهتومي مفاتاوت و يتا وار  یتم حرو  یاي مخفلففرمالتین و فارسي یاي فیسدر تايپ .دارددابت و چه مفار ، اشار  

ايتن جتا از هبي و اسفااد  حرو ، مسفلزم بررسي فرم نگاريتايپ يواسطهه مااییم ااد ب يد. ارائهنانثي را به دنبال دار

مفار ، به منظور ايجاد تمرکتز  نگاريمخفلف در تايپ حرو  یايال بین طراحيانفق .استیاي مفااوت طراحيیا در فرم

 )موسیقي و يا لان گويند ( اتااق بیاففد. زمان با تاکیدات بر روي صداطور یمتواند بهدر سلسله مراتب بصري مفن مي

 

 فیلم بندیدر عنوان پذیریو بازخوانش خوانایی

يابتد. اطالعتاتي کته از ايتن طريتق یاي نوري گسفرش ميناات کامل مسائل فني رسانهبندي فیلم با شاوانايي در عنوان

نمايشي تلويزيوني، به دلیل مكانیزم  يحرو  در تیفراژ فیلم يا برنامه» سازند.انفخاه حرو  را ممكن مي ،اندآوري شد جمع

نتد نتوادیتد( نمتيیا نمايش ميوي گیرند فني آنفن پخش )که حرو  ظريف و ناز  را با مشكل پرپر شدن و نااوانايي ر

مثبتت و  عدم رعايت تناسبات میان فضایاي ،چنینیم .(32، 1387 ،)صادقي «دنیاي ناز  داشفه باشساافار ظريف و پايه

اسفااد  از  ،فارسي یايفیستايپدر براي از  ریافواصل نامناسب میان حرو ، کلمات و سط ي حرو  ودیند مناي تشكیل

را دو  و يا قابلیت تشتخیص حترو  پذيريبازاوانشدشوار ساافه و مشكل  عمال تغییرات در راسفاي رسانه،بدون اِ را یاآن

 د.ننکچندان مي

تترين موفقیتت را بتراي ، کم22شد بخشيیاي فرمي بیش از انداز  سبکطراحي حرو  غیرسنفي، به دلیل مشخصه»

 ,Bellantoni and Woolman« )یاي نوري مادود شودیا در رسانهاز آنحضور در صااات نمايش دارند و بايد اسفااد  

یتاي د که به سخفي از نظتم پیستكلیسفنقواعد اطي ااصي  دارايیاي آزاد حرو ، فرماز  یر يک چرا که ؛(12 ,2000

گونه مشكالت در ينا .کشندحرو  را دندانه دندانه به تصوير مي ،کنند و در نفیجهي صااات نوري پیروي ميدیند تشكیل

در  یتاونتبراتي ف ،چنینو یمیايي دوار دارند فرمو  یاسرکش ،یایاي فارسي مانند نسفعلیق که کشیدگيفیستايپبراي 

یتاي مربتع با قرار دادن اين حرو  مدور در قالب پیكستل یاي نوريدر رسانه کهطوريبه ،دنکنبروز مينیز  ايفالیکحالت 

یا اين نو  اط روحباعح تقلیل  یا، اين رسانهو در واقعشويم مواجه ميدار دندانه به صورت اي حرو یلبهبا نمايش  ،شكل

 Bishop) یستفندمنظم و بدون زائد   یاييفیستايپبرگرففه از لذا بهفرين قلم براي اسفااد  در صااات نوري،  .دنشومي

2013, 35 and Hartman,).  
 

 ی نمایش در صفحه پذیریوانشو بازخ خواناییتاثیر رنگ بر 

 طراحي رسد. رنگ در آداریا در یر شيء به چشم ميدانهرنگ کیایفي است مفعلقِ به نور که توسط بازتاهِ آن از سطح رنگ

یاي چاپي گیرند. رنگجاي مي 24نوري یايو رنگ 23چاپي یايي رنگ، در دو دسفهي آنرسانه و زمینه حسبگرافیک، بر 

شوند  به صورت تجمع و سطح چاپیاي رنگي در گیري دامنهشكلیا، در اين تو  رنگ. یسفند 25کایشي یايرنگنو  از 
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بته چشتم  یتاي مفاتاوت رایا به تاكیک در کنتار یتم چیتد  شتد  و رنگآيند. اين ترامیاي رنگي به وجود ميتارق ترام

 رسانند.مي

اي از (. در  طیتف گستفرد 103، 1391)بتاورز،  «شوند  ميبه طور مسفقیم به عنوان نور ديد 26یاي افزايشيرنگ»

ي ايتن دینتد یاي تشتكیلستلالتب پیكقدر  یتاايتن رنگگیري یاي نوري، توسط جايیاي مفااوت در بسفر رسانهرنگ

بندي در عنوان نگاريکه در براورد با آدار تايپ عوامليبه عنوان اولین  پذيريو بازاوانش گیرد. اواناييمي صورت ،یارسانه

یاي فرینگي و یاي مادي و فیزيكي رنگ، زمینه. آگایي از ويژگيیسفندي رنگ واسطهد، تات تادیرِ بينشوفیلم مطرح مي

 شوند. ي رنگ مطرح مياساسي گزينش آگایانه عواملیاي نوري به عنوان مسائل فني رسانه

ه مطلق نبودن معناي يک رنگ اشار  دارد. بديهي استت بتا یا، بگرايي ماهومي رنگي نسبيتاويل رنگ، بنابر نظريه

پذيرد. مانند ديگر قراردادیاي اجفماعي، بر اساس عوامل مخفلاي چون فرینگ صورت مينیز  چنین رويكردي معناي رنگ 

فرینگي تماعياجفیاي گونيیاي پیرامون آن، تات تادیر یمنشیني و ارتباط با ديگر رنگفهمِ رنگ عالو  بر یم ،بنابراين

د، عالو  بر ارتباطات ذکر شد ، ناي که در آن جاي داریا در ارتباط با بسفر و رسانهانفخاه رنگ. (Gage, 1999, 33)است 

ي نمايش و پرد  ر ارتباط بابندي دطور که پیداست عنوانسزايي در تاسیر مخاطب از معنا داشفه باشد. یمانتواند تادیر بهمي

قابل اجفنتاه يِ ديد مخاطب یموار  غیرر زمینهلذا وجود نور د ،گرددکامپیوتر و غیر  پديدار مي تلويزيون، يا صااات نوري

مفاتاوت  ،یاي چاپي قابل ارائه استتچه در رسانهي رنگ به مخاطب دارد و نسبت به آناست. اين نور تادیر زيادي در ارائه

ي اتود در تر از نمونتهپهن ،، به علت تابش نورفراست رنگي زياد با زمینهیاي حرو  با کنلبه ،کند. به عنوان مثالعمل مي

یاي گترم در ستطوح گستفرد  رنگ ،چنینگردد. یمیا ميشوند و اين منجر به لرزش حرو  در لبهي چاپي ديد  ميرسانه

کتز براتوردار بتود  و در تري به جهت ايجتاد تمریاي نوري از قدرت بیشي حرو ، ضمن حضور در رسانهزمینهمانند پس

 ,Bellantoni and Woolman؛1387)صادقي،  رودشدن باال مي ي اين افزايش، شانس رنگ براي لرزش حین ديد نفیجه

در صتااات نمتايش نتوري  27رنتگ نشتتیايي با اشبا  رنگ زياد منجر به اسفااد  از کنفراست» ،از طر  ديگر .(2000 

. (1)تصتوير (ibid: 31) «یاي گرم مانند قرمز مشتاید  کتردتوان در اسفااد  از رنگرنگ را مي نشتترين شود و بیشمي

ینگي و آیمتاکید و يا بتا ايجتاد درجتاتي از عتدم نگاريیايي از تايپتواند بر قسمتبندي ميرنگ در يک عنوان ،بنابراين

جسفن از اطایاي  یا و بهر سمتِ معنا یدايت کند. با آگایي از روابطِ رنگجذه و به  سازگاري با ديگر اجزاء، مخاطب رانا

مند گتام گذار و ید یاي تادیرنگاريتوان در راسفاي طراحي تايپیاي نوري، ميوجود آمد  ضمن حضور رنگ در رسانهبه

 برداشت.

یتاي ايرانتي متورد مطالعته و بررستي قترار لمبندي فینگاري در عنواندر ادامه، تايپ اي که در باال ذکر شد،با زمینه

 د در مطالعتات و طراحتينتتوان، مياندصورت نموداریتايي مشتخص آورد  شتد جا بهگیرد. نفايج اين بررسي که در اينمي

 را  داشفه باشند.به یم یرچند کوچکي ینریاي ديجیفال و نوري، سهمي در حوز  بندي فیلمعنوان
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 در سینمای ایران بندیپیدایش عنوان

طور بتهرا  شتانستیر تاول در حالي کته ؛شوندیا مطرح مينشدني از آن عنوان جزئي جداوار  بهگیري ینریا یمروند شكل

گرافیک یتر دو از ینریتاي وارداتتي یستفند، طراحي سینما و  ،در ايرانجايي که دارند. از آن  ميادر دامن اود نگ مسفمر

شد   رانبه یمان شیو  غربي وارد اي نیزیا بندي فیلمعنوان ان شاملو مفعلقاتش یاات و پرداات فیلمي روند سااً کلیهفعیطب

عتدي یتا در غالتب ستطوح دو بُیاي عنوان فیلم بود. اين کارتدر ابفدا، اسفااد  از نوشفه و حرو ، مادود به کارت» است.

نويس يا چتاپي عرضته متيابریا و ديگر مطالب به صورت دستیا، ااطاریا، یا، آگهيیا ديالوگشدند که برآنظایر مي

انتدرکاران آن مانند غره، عنوان فیلم و نام براي دستتمیاي ايراني، ییاي فیلمبنديدر نخسفین عنوان .(ibid: 2)«شدند

اصتولي از عنتوان يت سینماي ايران، به شتیو نخسفین فیلم صام آبي و رابيشد. برداري ميیايي نوشفه و فیلمروي برگه

بتراي ايتن  29فردريک تتالبرگ ساافه شد. 28به کارگرداني آوانس اوگانیانس 1309ين فیلم در سال ا. استبندي بهر  برد  

 ار( نوشتف1387 ،)صادقي .را سااتآبي و رابي یا، تیفراژ با اسفااد  از آن 30یايي طرح کرد که اان بابا معفضديفیلم نقاشي

با اط نسفعلیق ي سینماي صامت ايران، و تنها بازماند  آقا اکفور سینماحاجيبندي دومین فیلم اوگانیانس با عنوان در عنوان

ي پتژویش ي نمونتهیا در جامعتهبنديبندي سرآغاز بررسي عنواناست. اين عنواني سیا  نقش بسفه ساید بر روي زمینه

 باشد.حاضر مي

بندي غالباً توسط یمان کسي که تتدوين يتا ستاات کار تدار  عنواندر سینماي ايران شمسي  40و  30یايدر دیه

یا با عجلته کاريشد و در آارين روزیاي به اتمام رسیدن فیلم، جزو آارين ارد فیلم را برعهد  داشت، انجام مي 31آنونس

داد   ستاارش به يک کارگا  گرافیک که ايحرفه بندينخسفین عنوان .یا ادامه داشتاين روند سال و يافتسروساماني مي

توستط یتاي مخفلاتي بنتديعنوان ،پس از آن. (1376 ،پور)سعیديبود  قیصرفیلم  شمسي و مفعلق به 1348در سال  شد،

يي یابندي فیلمعنوان .ندینگ با فیلم بودآي آداري یمدر جهت ارائه ييیاکه حاصل تالشبه انجام رسید  طراحان گرافیک

،  ابراییم حقیقي، احمد عرباني، مامد فیجانيتوسط  یاي میرزا نوروزکاش ،فرشید مثقاليبه طراحي  آقاي یالوو  گاوچون 

نمبای  از ، اشببا  رنبز زیباد زمینه و حروف با کنتراست :1تصویر
 .()منبع: اصل فیلم 1387بندی ابتدای  فیلم کلبه، عنوان
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یاي مطرح بنديگي از جمله عنوانو بسیاري ديگر، یمه با طراحي مرتضي ممیز سفاراانمرجانه رحمفي و مجید موجودي، 

 باشند. بندي در ايران ميدر تاريخ طراحي عنوان

 

 های پژوهشیافته

اي نظیتر نخستت اطالعتات پايته ،یاي ايرانتيفیلمي یابنديعنواننگاري در ي تايپبراي رسیدن به در  جامعي از ناو 

 مورد آزمون قرار گرففهیا بنديو سپس عنصر حرکت در عنوان ارزيابي شد  یاو ساافار مفني آناصوصیات ظایري حرو  

 است. 

 

 هری حروفخصوصیات ظا

 يعنتي دو بخشدر اصوصیات ظایري حرو  یاي ايراني منفخب، یاي فیلمبنديکار رففه در عنوانیاي بهدر بررسي تايپ

 حتاالتیا، یاي مخفلتف در را  انفقتال ماتاییم و ايتد فیستايپ .مورد آزمون قرار گرفت حرو کلي فرمو  فیستايپنو  

 آنانبصريِ گر یويتاياننم ظایري حرو  اصوصیاتچنین، یم سازند.را برآورد  مي مفااوتي را پذيرففه و ایدا  گوناگوني

یاي مخفلتف طراحتي بته چشتم شتوند و از طريتق گونتهحرو  آغاز مي یاي بصري حرو  با طراحيِآوایا و پیامیسفند. 

یاي مخفلف داراي فیستايپ. ردگیصورت ميي فونت رسند. نخسفین مرحله براي انفقال پیام، از طريق گزينش آگایانهمي

هتواننتد مخاطبتان را در چتیا ميآن .گذارندتادیر مي یسفند که بر ماهوم نوشفاري کلماتبار معنايي مفااوتي در ذاتِ اود 

 یا راینمايي کنند.دادن به پیام گونگي ارتباط برقرارکردن و واکنش نشان

ایر حرو ، داللت بر اين امر دارد که ارتباط به وجتود آمتد  توستط یاي معنايي در ظتداعي، به عنوان يكي از ويژگي

یاي مخفلف تا حدودي فیستايپتداعي معنايي در  ،ي ااصي را در مخاطب برانگیزد. به عبارت ديگرتواند تجربهحرو  مي

. بتراي (Krasner, 2014, 192-194) باشتدیاي شخصيِ مخاطتب ميفرینگي و يا پیوسفگيت حاصل پیوسفگيِ تاريخي

ت مذیبي ضمن براورداري از حتال و یتواي یايي در ژانر تاريخيبندي فیلمدر عنوان کوفي حرو اسفااد  از طراحي ،مثال

 . (2)تصوير تر مؤدر واقع شودتواند در تداعي معنايي به صورت یرچه صريحفیلم، مي
 

 
 س،یفپيظایر تا يواسطه معنا به يتداع - 2ريتصو

 1389 ،ينب مانیملک سل لمیف ييابفدا يبنداز عنوان يينما

 (.لمی)منبع: اصل ف
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زر فیس ، اسفااد  از تايپدر اين پژویش بندي مطالعه شد عنوان 80در مجمو ِ شود ، مالحظه مي1 با توجه به نمودار

 فتیلم 15در  تیفر حرو فیلم اسفااد  شد  است. پس از آن،  16 فیس دراني را داراست. اين تايپفراوترين درصد( بیش20)

 5/7فتیلم ) 6ياقوت در  ،درصد(10) فیلم 8در نسفعلیق  فیسيپ، تادرصد(75/13) فیلم 11در  32نويسدست ،درصد(75/18)

 75/3) فتیلم 3در   ترافیتک و درصد( 5فیلم ) 4یما در ، درصد( 5) فیلم 4در  میفرا درصد(، 25/6فیلم ) 5درصد(، نازنین در 

فرنتاز، کتود ، کتوفي  ،2شابلون، شایق اصاهان، عربیک، يادوب یايفیسترين فراواني به تايپاند. کمدرصد( اسفااد  شد 

 اند.شد  کار برد به درصد( 25/1)فیلم  1یر کدام در که  و نسخ اافصاد دارد تزئیني

استفااد  از ايتن  گیرنتد.بمفااوتي بته اتود  یايصورت ،به لااظ فرميتوانند مي یافیستايپ نگارانه،در یر ادر تايپ

مفاتاوت در  اشتكالطوري که افزودنِ ريفم و به است؛ نگاريماهوم اصليِ تايپمافوا و  با یا، منوط به تناسب آنیاصورت

 یتافیسکلتي تايپ فترماز ارکتان اساستي در  34و حالتت 33پذيرد. وزنصورت مي مافواي اصليي ي مفن، به واسطهمیانه

 .شوندماسوه مي

مطرح مي 36و سیا  35وزن حرو  در دو موقعیت مفوسط معموالًیاي مفااوت براي بیان معنا فارسي یايفیستايپدر 

یاي نتوري، غالتب در رستانه واقتعدر براتي م د بررسي، با وجود ايجاد مشكل اوانايي حرو  سیا یاي مور. در نمونهشود

کته درحالي ؛اندقرارگرففهمورد اسفااد   (3)تصوير(درصد 31/62در وزن سیا  ) ،یابنديیاي اسفااد  شد  در عنوانفیستايپ

از حترو  کته وزن و حالتت  ييجتااز آن (.2نمتودار)باشتد مي (4)تصتويردرصد(68/37از حرو  مفوسط ) گیريبهر میزان 

 صورت نگرففه است. 3و 2نويس در نمودار یا بر روي حرو  دستباشند؛ بررسي آنمي فیسیاي تايپمشخصه

 

           
 
 

آذر، فبیلم بندی ابتدای  نمای  از عنوانه، حروف در وزن سیا :3تصویر
 .            ()منبع: اصل فیلم 1392، دیگران پرویز و شهدخت،

بندی ابتدای  فبیلم نمای  از عنوانحروف در وزن متوسط  :4تصویر
                        .()منبع: اصل فیلم 1388هفت دقیقه تا پاییز، 
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N: 69 
 

 

N: 80 
 

           
 

                                           
 یمرا بتهیا ديد  و پیام بصري آن نگاريیاي مخفلف تايپي در موقعیتیاي مفااوت، از طريق قرارگیربا وزن حرو 

چترا کته  ،یاي مفااوت بايد به دقت صورت گیردبا وزني کوچک و در انداز  فونتاسفااد  از  شود.ماهوم کلمات در  مي

(. نزديكتي Gorden, 2001, 34) «شتوندمتي ارائته ،چه در واقع یسفندتر از آنتر و سیا پهن ،حرو  در صااات نمايش»

یا متيپذيري آناافالل در قابلیت تشخیص حرو  و بازاوانشیا با یم باعح ديگر و تداال آنبراي حرو  سیا  به يک

و نیتز  mبه صتورت  شوندکار گرففه ميي کوچک بهنزديک و با انداز  يکه در فاصله r و  nدو حر  ،. به طور مثالدگرد

استفااد  از  . (5تصتوير) (Bellantoni and Woolman, 2000, 12) شتونداواند  ميديد  و   d شبیه به c و lدو حر  

و سترعت اتوانش  کایشدار کردن حرو  نیز در صااات نوري باعح اط دار کردن و يا دوریاي مخفلف مانند سايهجلو 

 .(7و 6ويرا)تص شودحرو  ميپذيري يا قابلیت تشخیص اافالل در بازاوانش

آورنتد. در یتاي نوشتفاري فترایم مي، امكان در  مااییم مخفلتف را در ارتباط38و موره 37ر دو حالت ايسفاحرو  د

فقتط در و تعلق داشتت درصد( 10/97)یا در حالت ايسفا فیساسفااد  از تايپترين فراواني به بیشیاي مورد مطالعه، نمونه

یاي مخفلف، یا در حالتفیسمیزان پراکندگي تايپ (.3)نمودار دحرو  اسفااد  شد  بوحالت موره درصد از موارد از  34/4

افزونِ بر اين، اودِ حالتت حترو  اغلتب يكستان نبتود  و  .(8)تصوير حاکي از سخفي اوانش حرو  در حالت موره است

ني کننتد. بته طتور رسابندي قرار گرففه و پیامبندي تغییر ياففه و تات تادیر فضاي عنوانتوانند در طول زمان در عنوانمي

باشتد و يتا تري به لااظ ترتیتب اتوانش ميمثال، قرارگیري حرو  در حالت موره در کنار حرو  ايسفا داراي تاکید بیش

تر جهت اروج از زمینته را تواند حس انفقال سرعت بیشتغییر ناگهاني حرو  از حالت ايسفا به موره و البفه در حرکت، مي

 دید. کنندگان پیام و در  از ظایر حرو  را تغییر مير نقش مخاطبان به عنوان دريافتدر مخاطب برانگیزد. اين ام
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N: 69 
 

 

           
        

 

          
 

 

 

 حروف ساختار متنی

دیتي م با اصوصیات ظایري حترو ، ستازمانواشوند که تبندي حرو  به طور ااد در ساافاریاي مفني ارائه ميترکیب

 یاالب کلمات، عبارات، جمالت، پاراگرا ق، حرو  را در نگاريیاي ساافاري تايپگذارند. فعالیتبه نمايش ميمعناداري را 

سیستفمي از تجمتع حترو  استت کته عتالو  بتر قراردادیتاي  نگتاريتر، تايپدر فهمي وستیع کنند.و مفن گردآوري مي
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حالت حروف

 کارگیریدر تشخیص حروف در صورت بهایجاد مشکل  :5تصویر
 Bellantoni and)منبع:   کوچکی حروف سیاه در اندازه

Woolman, 2000, 12).                                      

             دارخط دور دار واتصال حروف سایه: 6تصویر
    .(Bellantoni and Woolman, 2000, 12)منبع: 

، 2بسبندی ابتدای  فیلم آتشنمای  از عنواندار، حروف سایه :7تصویر
                                     .()منبع: اصل فیلم 1393

فیلم بندی ابتدای  نمای  از عنوانحروف در حالت مورب،  :8تصویر
                                      .()منبع: اصل فیلم 1376، مرسدس

 یران اهای بندی فیلممورد استفاده در عنوان : حالت حروف3نمودار 
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 ,Ellison,2006; Baines and Haslam) شوندان ميشد ، مرتب و چیدمطبق مضامین از پیش طراحي بر شناسانه،زبان

در  طراحتان کننتد.دادیا اواند  و تصاوير مفااوتي را در ذیتن مخاطتب بازستازي ميرکلمات از طريق اين قرا (.6 ,2005

ي وسیعي از عناصتر براي نزديک کردن حرو  به وجه تصويري و القاء معناي مشابه وراي ماهوم کلمه، گسفر  نگاريتايپ

 گیرند.ظایري و ساافار مفني حرو  را به ادمت مي

Baines and ) اشتار  داردي تعريتف شتد ، الب جمالت در يک مادود قدر  کلماتبه ترتیبِ قرارگیري  39پاراگرا 

Haslam, 2005, 193.)  کلمات تالش براي در  مااییم بصري یا،نگاريتايپديگر مانند یم نیز پاراگرا  نگاريِتايپدر 

و  41چین، وسط 40چیندر سه موقعیت راست ،ترين حالتدر کلي یاشود. پاراگرا وجو ميجست یا،ي آننوشفارماهوم  ضمن

چین بود  یاي مورد مطالعه در اين پژویش به صورت راستبنديحرو  در عنوان چیدمان اغلبِ گیرند.جاي مي 42چینچپ

چنتدان اوانش مفن در زبان فارسي دانست. پس از آن، با اافال  نه توان جهت را ميکه علت آن (9)تصوير صد(در 5/67)

تترين کتم و (10)تصتوير چین بود  استیاي مورد بررسي به صورت وسطچیدمان حرو  در نمونه ،درصد( 75/58زيادي )

 (.4)نمودار (11)تصوير باشددرصد( مي 75/23چین )مربوط به چیدمان چپیا در نمونهفراواني 

ديگر از معنتا را  یاي مخفلف، چید  و سطايتواند صر  نظر از جهت اوانش مفن در زبانیا مين پاراگرا رازکردت 

یاي بنتديي ارائته در عنوانعنوان يتک شتیو بته تر، بیشیاي نسبفاً طوالنيالب پاراگرا قچیدمان حرو  در  د.تاسیر کن

يي ابفدا بنديبه معناي عدم حضور پاراگرا  در عنوانلبفه اين ا(. Byrne and Braha, 2012) شوندمطرح ميفیلم انفهايي 

ظهتور نیتز  فتیلم بنتدي ابفتداييي چندين نام تات عنوان يک پاراگرا  در عنوان، مجموعهباشد. در بسیاري از مواردنمي

 د.يابمي

           
 
 

بندی ابتدای  نمای  از عنوانچین، حروف در موقعیت راست :9تصویر
                                      .()منبع: اصل فیلم 1348فیلم گاو، 

بندی ابتدای  نمای  از عنوانچین، ر موقعیت چپحروف د :11تصویر
                                      .()منبع: اصل فیلم 1349فیلم پنجره، 
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N: 80 
           

 
 

یاي مفااوتي حرو  موقعیت مفنيِ مفون است. ساافارِ نگاريايپي فضایاي ااکسفري در ت کنندتعیینساافار، عامل 

فواصل در » گیرد.ي معناي بصري و حسي از تداوم مفن شكل ميیا، ارائهي آنکه بر پايه کندرا بر اساس فواصل الق مي

 «دنتاردر  معنتاي حترو  نقتش اساستي د ،ديد  شدن و اواندن کلمات در صتااه و در نفیجته تشخیص سلسله مراتبِ

(Woolman, 2000, 48 andBellantoni ). ي بتین یتايي چتون فاصتلهدر ساافار مفن در موقعیتیا اين فاصله

 د.نشومطرح مي  45ي بین سطورو فاصله 44ي بین کلمات، فاصله 43حرو 

فرمِ  ر حسبِبتواند ي درون و مابینِ حرو  در يک کلمه اشار  دارد. اين مادود  ميمیان حرو ، به مادود  يفاصله

در داراي ريفمي از فضایاي مناي است، دچتار تغییتر شتود. یا فیستايپیاي توپر و مثبت و در براي فرم گایيحرو  که 

ي میتان حترو ، مربتوط بته ترين فراواني از لااظ فاصلهیاي ايراني، بیشمطالعه شد  از میان فیلم یاينمونهي مجموعه

قترار داشتفه و ستپس  (12)تصتوير درصد( 30حرو  ) ي کم بینو پس از آن فاصله درصد( است 25/61ي مفوسط )فاصله

 (.5یا تعلق دارد )نموداربندينگاري عنوانحرو  فارسي در تايپ میانزياد ي به فاصلهدرصد(  5/7) ترين فراوانيکم

. يابنتدميت مفاتاوتي حاال اين اتصاالت ،گیرند و از طريق تغییر فواصلديگر شكل ميکلمات با اتصال حرو  به يک

ي اود، د. مخاطب از طريق تجربهکننعمل ميیاي بصري کلمات براي در  بهفر مااییم و پیام عنوان کمکبه حاالت اين

 ,Baines and Haslam) دکنمعنا ميگسسفگي میان حرو  در کلمات را ديد  و پیام آن را تاسیر و اين فشردگي و از یم

تري میان کلمات ي بیشفاصله حساسکلمه منجر به ا يک فشردگي بیش از حد حرو  در ،اي مثالبر(. 138-140 ,2005

  د.گردباعح گسیخفگي مفن مي افزايش فاصله میان حرو  ،چنیندر مفن شد  و یم

 ن حتر ِاي ديگر از ساافار مفني حرو  است و به حدِ میان آارين حر  در کلمه تتا اولتیي بین کلمات، گونهفاصله

ي تترين فراوانتي در فاصتلهدر اين پتژویش، بیشنمونه  يیابنديدر بررسي عنوان (.idemشود )ي بعدي اطالق ميکلمه

 ي زيتادِدرصتد( و فاصتله 5/32ي کم )اورد. پس از آن، به ترتیب فاصلهدرصد( به چشم مي 75/53مفوسط میان کلمات )

ي ي میان کلمات الزمهفاصله(. 6) نمودار  یا براوردار یسفندبنديتري در عنوانکم فراوانياز  درصد(75/13میان کلمات )
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                   های ایران بندی فیلمدر عنوان ترازکردن پاراگراف: 4نمودار 
بندی ابتدای  نمای  از عنوانچین، حروف در موقعیت وسط :10تصویر

                              .()منبع: اصل فیلم 1386فیلم تسویه حساب، 
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منجر به شكسفگي سطر شد  و تكرار  ،که اين فاصله بیش از حد مفعار  افزايش يابداما جايي ،باشداوانش صایح مفن مي

گذاري نامناسب در مفن پديتد كالتي که توسط فاصلهاز ديگر مشد. کنکمک مي یااين شكسفگي به تقويتِ پراکندگي سطر

یا بتا که باعح گمرایي روابط منطقي در سطریا و تداال آنباشد به طوريدر طراحي پاراگرا  مي 46آيد، ايجاد روداانهمي

نتام افتراد، یايي طتوالني حتاوي یا که عموماً به صورت پاراگرا بندي پاياني فیلمعنوان در نگاريتايپ .شودديگر مييک

 دیتدیا نشتان ميبنتديي ساید حاصل از روداانه را به بهفرين شكل در عنوانشكا  و فاصله ،باشدیا و غیر  ميسازمان

باشد تر از حد معمول ديگر اسامي ميیا، طوالنيدر مواردي به عنوان مثال، نام براي افراد و يا سازمانچنین یم(. 13)تصوير

تر و يتا چیتدمان ايتن ي کوچکي نمايش، طراحان ناگزير به اسفااد  از حرو  در انداز ادود صااهم و با توجه به ظرفیت

 لذا (. Byrne and Braha, 2012, 76را  است )باشند که اين نیز با بروز اطا در اوانش یمدسفه از اسامي در دو سطر مي

توان در جهت جلوگیري از بروز مي یا،سطرکلمات و فواصل  یايي چون تغییر درحلتوجه به اين نكات و انديشیدن به را  با

 اين مشكل گام برداشت.

           
 
 

ي عمتودي میتان فاصتلهي بتین ستطریا، فاصتله .دنتدیشكل ميعمومي پاراگرا  را  ، نمايیاي بین سطریافاصله

شود که با ید ِ رسیدن بته يتک ا شامل مير یادر سطر پايین آن 48کرسي اط حرو  تا باالترين 47ترين اط کرسيِپايین

ي میتان ستطریا در یتاي پتژویش حاضتر، فاصتلهبر اساس داد  .گرددتعیین مي ،ینقالب منسجم براي بیان مافوايي مع

یتا بته ايتن میتزان استفااد  از آن یاي مورد مطالعه، به طور کلي در سه گرو  قابل تقسیم یسفند که به ترتیبِبنديعنوان

درصتد(.  25/11ي کم بین ستطریا )درصد( و فاصله 35) زيادي درصد(، فاصله 5/52میان سطور ) مفوسطي فاصلهقرارند: 

بته طتور (. 7شود )نمتوداریا مشاید  مينسبت به دو گرو  پیشین در نمونه ي کم بین سطریا با اافال  زياديوجود فاصله

ايتن در وار  مطرح است، و اصول مشخص از پیش تعريف شد  یم معمول، در بسیاري از علوم و در ینریا نیز تعیین قواعد

یايي زد. شتكنيدستت بته ساافار ،توان با در نظر گرففن اين اصولمند، ميحالي است که براي ايجاد آداري االقه و ید 

. در تغییتر کنتدپیتام، تواند با توجه به مافواي شود، ميبراي اوانش مفن در نظر گرففه مي چهفراتر از آن یا،ي سطرفاصله

 ابتبدای  بنبدینمای  از عنوان میان حروف،ی کم فاصله :12تصویر
اصبل  منببع:)تاکیدخط سبز از محققبان اسبت( ) 1348، فیلم گاو
                                      .(فیلم

ی زیاد میان کلمات، نمبای  فاصلهجاد رودخانه توسط ای :13تصویر
)تاکیدخط سببز  1379 آید،فیلم عیس  م انتهای   بندیاز عنوان

 .    (اصل فیلم منبع:از محققان است( )
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N: 80 

تشتكیل  ،عنتوان مثتالبته .پتردازدمخاطب در نگا  اول، بار معنايي پیام را در  و سپس به اواندن آن مي ،چنین شرايطي

که پس از ظهور در است  ناوياي دابت و به رنگ سیا  بهزمینهبه رنگ ساید بر روي پسبر  بندي فیلم کلمات در عنوان

ریا، بتر سطنسبت به ديگر ي بسیار کم حرکت کرد  و کلمات مخفلف با فاصلهتصوير ايین کادر پ در جهت راميآصااه به 

بارش بر  را تصويري از ي اصلي عنوان فیلم صورت گرففه است، نشینند. اين چیدمان که در راسفاي ايد ديگر ميروي يک

 (.14)تصوير سازدمي فرایمنگاري توسط تايپ

           
 

 

 
      N: 80 

 
     N: 80 

 یران های ابندی فیلمدر عنوان فواصل بین کلمات: 6نمودار  های ایران بندی فیلمدر عنوان فواصل بین سطرها: 7نمودار 

 

 حرکت
در  یاداد در پژویش حاضر، بررسي  .باشدمطرح ميخش حرکت حرو  و حرکت زمینه بدو  در ،بندي فیلمحرکت در عنوان

درصتد( و  65در دو موقعیت حرو  دابت ) ،ترين فراوانيِ حرکت حرو دید که بیشنشان مي، یاي مورد مطالعهبنديعنوان

ي چنتین بررستي حرکتت در زمینته(. یم8بته حترو  دابتت تعلتق دارد )نمتودار (16 و 15)تصاوير  (درصد5/37مفار  )

 (.9است )نمودار شد   تعیین (18)تصوير درصد( 25/46و مفار  ) (17)تصوير درصد( 25/56در موارد دابت ) ،یابنديعنوان
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                                    های ایران بندی فیلمدر عنوان فواصل بین حروف: 5نمودار 

  

، نمبای  از کم میبان سبطرهاپبردازی توسبط فاصبلهایده :14تصویر
 .    ()منبع: اصل فیلم 1392 ،ابتدای  فیلم برف بندیعنوان
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یاي مفااوتي را در طول زمتانِ د که بر اساس فضاي کلي داسفان فیلم حرکتناي طراحي شوگونهند بهنتواميحرو   

ماهوم فضا در ینر با توجه به فاصتله و ابعتاد، اجتزا و عناصتر » د.نشدن به اود گرففه و مااییم را به اوبي انفقال دیديد 

یا دیي فضاي تجسمي معموال با در  مكان، زمان، اشیاء و ارتباط آنکند به اين ترتیب سازمانبصري يک ادر معنا پیدا مي

یتاي نتوري ي رستانهمفاتر  در حتوز  نگاريبديهي است که تايپ (.45، 1386راد، حسیني) «شودديگر انجام ميکبا ي

ي در کلیته بايد ترتیباين  در یر فريم،منظم  ياسفااد  از ساافار بنابراين ضمنباشد، درپي ميیاي پيمفشكل از سكانس

یتا رایي از روابط آنراحفي و بدون گمبفواند کلمات و يا عبارات را به که مخاطبطوريبه ؛اشفه شودنگه دیاي مفوالي فريم

 اواند  و در  کند. 

، «نستبت فضتا بته زمتان» کند.عدي است که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب ميزمان يک پیوسفگي چهار بُ -فضا

 عنصر یر ،بنابراين (.1387سازد )کريمي، يپارچه مي سرعت است که فضا و زمان را با یم جمع و يکبردارند  ماهومي در

چته ارولتین چنتان تتداوم زمتاني نیتز باشتد.ي گیرند در برمفار  نه تنها بايد طول و عرض و ارتاا  داشفه باشد که بايد 

 دیي زماني فضا در آدار مفار  اشار ي سازمانبه مسئله سبک و رسانه در تصاوير مفار  اي به نامدر مقاله 49پانوفسكي

ي ايسفا د. اگرچه در براي ینریا، فضا جنبهنسازتصاوير مفار  ما را به اين سازماندیي نزديک ميکرد  و معفقد است که 

 يابددید و کیایفي پويا و زماني ميدارد و قابل تغییر نیست؛ اما در تصاوير مفار ، فضا، ويژگي ايسفايي اود را از دست مي

  .(1997 ،)پانوفسكي

حرو   يمفكي بر نظمي براي ارائه ،اي در يک فريمشد بنديبا ساافاریاي زماني واحد نوريدر صااات  نگاريتايپ

اي باشد که مخاطب فرصت اواندن و در  مطلب یا بايد به گونهشود. مجاورت و توالي سكانسمطرح مي ،ديگريک در پي

ديگر متيیا نسبت به يکمان در ايجاد، حضور و اروج فريممفن درون کادر را داشفه باشد؛ اين درحالي است که با تغییر ز

که اين طراح است که زمتان به طوري ؛بندي کرداولويت نگارياصلي تايپ يمبناي ايد  یا را به لااظ ایمیت و برتوان آن

تواننتد نگاري ميعناصر مفار  تايپ» دید.را براي ديد  شدن و يا نشدن حرو  به طور کامل، در اافیار مخاطب قرار مي

عنوان يتک عنصتر ي نو  حرکت در کادر تصوير ارائه کنند. در بسیاري از متوارد، حترو  بتهواسطهاحساسات مفااوتي را به

 «باشتندطتراح مي اي از معنتاي متورد نظترکته در قالتب شتكلي فیزيكتي، استفعار بل شوند،نوشفاري ديد  و اواند  نمي

(Krasner, 2014, 200.) رایي چشم مخاطب براي پیروي از مسیر تعريف شد  و مفار ، یم نگاريپتاي لي درید  اص

 شتودبنتدي حضتور حترو  در کتادر حاصتل متياستاس اولويتت که بر است ااصي زماني يالق دياگرام بصري در باز 

(Bellantoni and Woolman, 2000) .و از روي انفخاهتواند به صورت اتااقي یاي مفوالي نميچیدمان حرو  در فريم

صورت چشمان مخاطب به جاي دنبال کردن مفن بته يتاففن آن در کتادر متي اين یاي ناآگایانه صورت پذيرد، چرا که در

شود که وي را از اواندن و در  مطلب در زمان تعیین شد  براي یر فتريم دور پردازد و اين نه تنها باعح سردرگمي او مي

 کند.مي
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                                    های ایران بندی فیلمدر عنوان حرکت زمینه: 9نمودار                                     های ایران بندی فیلمدر عنوان حروف حرکت: 8نمودار 

ابتدای  فیلم فرار از  بندینمای  از عنوانحروف متحرک،  :15تصویر
 .   ()منبع: اصل فیلم 1350 ،تله

ابتدای  فیلم هر چ   بندینمای  از عنوانحروف متحرک،  :16تصویر
 .   ()منبع: اصل فیلم 1389 ،خدا بخواد

 ،ابتدای  فیلم فاتح بندینمای  از عنوانی متحرک، زمینه :18تصویر
 .   ()منبع: اصل فیلم 1374

تو بندی ابتدای  فیلم دموکراس نمای  از عنوان ،ی ثابت: زمینه17تصویر
     .()منبع: اصل فیلم 1388روز روشن، 
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 گیرینتیجه
ي یارسانهبراي نگاري تايپو به دلیل تااوت بین  و ديجیفالي یاي نوريشدن روز افزون رسانهبا رشد، گسفرش و فراگیر 

 يو ديجیفال یاي نوريطراحان با اصول و ساافار حرو  فارسي در بسفر رسانهآشنايي یاي چاپي، رسانهنسبت به مذکور 

تر در اين حوز  را به یاي بیشانجام پژویشپژویش حاضر به عنوان قدمي مقدماتي در اين را ،  .رسدنظر ميضروري به

تر از ي اين تاقیق، بیشي مورد مطالعهنمونه 80بندي ر طراحي عنواندطور که گذشت، یمان دید.وضوح نشان مي

 نوريیاي ي آن در رسانهزر را از منظر اسفااد  فیستايپررسي ساافار فیس زر اسفااد  شد  است. اين ياففه شايد بتايپ

یاي نوري و فیس براي اسفااد  در رسانهتواند به در  نقاط ضعف و قوت اين تايپنماياند. اين ارزيابي ميبیش از پیش مي

. البفه بايد در نظر منفهي گرددیا ن رسانهفیس براي اسفااد  در ايتواند به اصالح اين تايپميچنین، یمديجیفالي بیانجامد و 

فیس در است که فراواني اين تايپ مورد اسفااد  است و ممكنیاي فارسي ترين تايپفیس زر يكي از قديميداشت که تايپ

 جا ناشي شود. یا نیز از اينبنديطراحي عنوان

یاي مورد بنديرد اسفااد  در طراحي عنوانیاي موفیستر تايپاز طرفي، نفايج پژویش حاکي از اين است که بیش

 یاي نوري از اين وزنِ ، معموالً در رسانهدیدمرور ادبیات نشان مياند؛ درحالي که کار گرففه شد در وزن سیا  به ،بررسي

ي یاي نمونهبنديي عنواندر مطالعه. نمايدپذيري را دچار اافالل ميشود؛ چرا که اوانايي و بازاوانشحرو  اسفااد  نمي

تر از و کم بودند کار گرففه شد که در حالت ايسفا بهتعلق داشت یايي فیسترين فراواني به تايپبه درسفي بیشتاقیق، 

چین بود  که احفماالً به دلیل شد ، راستیاي مطالعهنمونه تربیشدر چیدمان حرو  حاالت ديگر حرو  اسفااد  شد  است. 

ترين مورد ي حرو  يا کلمات اسفااد  شد  و بیشتر از تغییر فاصلهیا کمي است. در اين نمونهجهت اوانش مفن در فارس

یا نیز سطري مفوسط يا معمولي است. در فواصل بین ي میان حرو  و يا کلمات مربوط به فاصلهاسفااد  از لااظ فاصله

تر در وضعیت رسد که طراحان کمنظر مين ترتیب بهي مفوسط يا معمولي اسفااد  شد  است. به ايطور عمد  از فاصلهبه

، در حالي که از اين قابلیت به اوبي اندیا در جهت مافواي فیلم تغییري ايجاد نمود سطري حرو ، کلمات يا معمول فاصله

 .توان در جهت نمايش مافواي فیلم بهر  جستمي

در اين ترين فراواني مرتبط با موقعیت دابت است. بیشیا نیز بنديي عنوانزمینهحرکت در مورد حرکت حرو  و يا 

یا نیز بررسي شود تا مشخص گردد که آيا اين بايست نسبت بین اين نفايج و سال ساات فیلمرسد که ميبه نظر ميزمینه، 

با چه گرترتیب، به یر یا ارتباط دارد يا ایر. ت فیلمآوري در زمان سااعدم اسفااد  از قابلیت حرکت به مادوديت فن

یاي ايراني در بندي فیلمیا در عنواننگاريبسیاري از تايپرسد که ه نظر ميیاي ايراني، ببندي فیلمنگایي گذرا به عنوان

عنوان یاي حرو  فارسي بهحال، با قبول توانايي؛ با ايندارندیواي فیلم جاي  و قالب ذکر نام و سمت افراد و نه بیان حال

ارتباطات نوشفاري، ي ي برقرارکنند کرد آن به مثابهیا و عملبنديترين ارکان برقراري ارتباط در عنوانصلييكي از ا

تر مرزتر و بسیار فراخبي ،یاي نوريیاي مفار  در رسانهنگارينگاري امروز را در بررسي تايپيپي تاتوان گسفر مي
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توان به یاي نوري ميیاي فني رسانهچنین آشنايي با ويژگيارسي یمف ي ساافار حرو که با مطالعهبه ناوي ؛يافت

 رسید. تریايي تادیرگذاربنديعنوان

 
                                                           

 هانوشتپی
1. typography 

یکسبان تلقب   type design چبون های مناسب  که با مفهوم اصل  آن سازگار بوده و با واژه برابرنهاد، type faceی فارس  برای کلمه هایدر میان واژه.  2

 آمده و به این صورت استفاده شده است. هیچ برگردان ، رساتر به نظرب  "فیستایپ"نشود، یافت نشد. بنابراین، در طول مقاله عنوان 

 است.  readabilityی ی کلمهخوانای  ترجمه.  3

پبذیری مسبلما  پذیری و خوانای  مانند هم نیستند. بازخوانشبازخوانشبرد. کار م به legibilityای است که داریوش آشوری برای پذیری ترجمه. بازخوانش 4

توانند از دیگر حروف تشخیص داده شوند. عوامل  که ببر ی آن حروفِ منفرد م واسطهقابلیت  است که به پذیری. بازخوانشکند و برعکسخوانای  را متاثر م 

ی تایبپ و نهایتبا  ها(؛ انبدازهپذیری تاثیرگذارند عبارتند از: شکلِ کلماتِ متمایز؛ عناصر سباختاری حبروف )اسبندرها، دیسبندرها، کانترهبا و سبری بازخوانش

 . (Jury, 2009)راست رنز حروف با زمینهکنت

5. quasi-statistical style  

6. purposeful  

7. convenience sampling  

گذاری نیز برای آن به ی عنواناست. در زبان فارس  برابر  نهادهtitling در زبان انگلیس  generique یا   titrageاصطالح در زبان فرانسه این برابرنهاد.  8

 (.85، 1376پور، رفته است )سعیدی کار
9. opening credit 

10. ending credit  

11. media  

12. context  

13. frame aspect ratio  

14. resolution  

15. Weisenmiller, E.M.l  

16. Holmes  

17. semantic quality 

18. Osgood  

19. Suci  

20. Tannenbaum  

 ی زیر رجو  کرد:مقالهبه توان ی بیشتر م برای مطالعه.  21
Osgood, C., Suci, G. J., & Tannenbaum P. H. (1957). The Measurement of meaning.Champaign-Urbana, IL: 

University of Illinois Press. 

22. stylized  

23. CMYK (cyan, magenta, yellow, black)  

24. RGB (red, green, blue)  

25. subtractive colors  

26. additive colors 

27. color bleeding  

28. Avanse Oganianse (1271 – 1340)  

29.  Frederick Tallberg 

 بردار تاریخ سینمای ایران است.خان سومین فیلمباش  و روس خان عکاسپس از ابراهیم ،(1271 – 1365بابا معتضدی )خان.  30
31. announcement  
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اند. طراح  ایبن حبروف در گذشبته گباه  رفته کاری نمونه با ظاهری مشابه بهجامعهدر  طوق و  ذبیح، قرارب ، عسلماههای بندی فیلمحروف در عنوان.  32

های کامپیوتری فعلب  یافبت نشبد. در جبدول های موجود در سیستمفیسکه این حروف در میان تایپجای مو نیز صورت گرفته و از آنی پهنای قلموسیلهبه

 اند.نویس قرار داده شدهبندی حروف دستها، در دستهفیسایپتطراح 
33. weight  

34. posture  

35. medium or regular 

36. bold  

37. normal or roman  

38. oblique or italic  

39. paragraph  

40. align-right 

41. align-center  

42. align- left  

43. kerning 

44. spacing  

45. leading  

46. river  

47. descender  

48. ascender  

49. Erwin Panofsky (1902– 1968) 
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Abstract                

A title sequence is the beginning and the audience’s first center of attention to the film, in which 

the film’s title, cast and crew along with some special notions related to the film’s content are 

introduced through typography. Due to the importance of typography in title sequence design, 

the method of utilizing the Farsi font and coordinating them with screen media has been one of 

the most important challenges in this field in Iran from the start. The purpose of this research is 

to study the effective factors in forming a title sequence suited to the field of graphic design, and 

to provide access to a series of notes for making informed choices of Farsi typefaces that are 

appropriate for screen media and the correct usage of their abilities in those media. In this 

research, the extent and the method of the usage of the different types of prevalent Farsi 

typefaces, and the method of phrasing the message’s content through font in Iranian film title 

sequences are explored in over 50 Iranian films from the start of Iran’s cinema until today. 

Data analysis in this research has quasi-statistical style. Target population is all Iranian film title 

sequences, among which the research samples are chosen purposefully. Research tool is a 

checklist designed by the researcher. The reliability and validity of the checklist are examined 

through test-retest method and specialists’ evaluations. Each part of checklist is designed in order 

to obtain the research answers and to collect the necessary information. The method of gathering 

information was the semi-structured observation. 

The research result clearly shows that most of typographies in Iranian film title sequences are 

without paying adequate attention to the media and its characteristics. 

Key words: typography, Farsi typography, film title sequence design, optical Media.  


