تایپنگاری در عنوانبندی فیلم

1

رزیتا صفری صدیق – 2دکتر سودابه صالحی

3

چکیده
عنوانبندي فیلم ،نقطهي آغازين و مرکز توجه اولیهي مخاطب به فیلم ميباشد که در آن با استفااد
از تايپنگاري ،عنوان فیلم و عوامل سازند ي آن در کنار القاء ماتاییم اتاد در راستفاي مافتواي
داسفان فیلم ،معرفي ميشوند .به دلیل ایمیت تايپنگاري در طراحي عنوانبندي فیلم ،در ايران نیز از
ابفدا ،يكي از چالشیاي مهم در اين عرصه ،ناو ي بتهکارگیري حترو فارستي و یمآینگستازي
آنیا با رسانهیاي نوري بود است .ید از پژویش حاضتر ،بررستي عوامتل متودر در شتكلگیري
عنوانبندي مناسب در حیطهي طراحي گرافیک و دستيتابي بته نكتاتي جهتت انفختاه آگایانتهي
تايپفیسیاي فارسي مناسب در رسانهیاي نوري و اسفااد ي صایح از قابلیتیا و توانمنتديیاي
آنیا در حوز ي اين رسانه بود است .در اين پژویش میزان و ناو ي حضور انتوا تايپفیسیتاي
رايجِ فارسي و شیو ي بیان مافواي پیام به واسطهي حرو در عنوانبندي فیلمیتاي ايرانتي در 80
فیلم از ابفداي تاريخ سینماي ايران تا کنون بررسي شد است .روش تالیل داد یا در ايتن پتژویش
شبهآماري است .جامعهي ید تمامي عنوانبنديیاي فیلمیاي ايراني بود که نمونهیاي تاقیق از
میان آنیا به روش ید مند انفخاه شد اند .ابزار تاقیق ،چکلیست ماقتق ستاافهاي استت کته
پايايي و روايي صوري آن به وسیلهي بازآزمون و نظر صاحبنظران تامین گرديد است .یر بخش از
چکلیست به منظور دستيابي به پاسخیاي سواالت تاقیق و جمعآوري اطالعات مورد نیاز طراحي
شد است .روش گردآوري اطالعات ،مشاید ي نیمه منظم بود است .نفايج تاقیق به روشني نشان
ميدید که بسیاري از تايپنگاريیا در عنوانبندي فیلمیاي ايراني بدون توجه کافي نسبت به رسانه
و اصوصیات آن ميباشند.
واژههاااای کلیااادی :تايپنگتتتاري ،تايپنگتتتاريِ فارستتتي ،طراحتتتي عنوانبنتتتدي فتتتیلم ،رستتتانهیاي نتتتوري.
 1نحوة ارجاع به مقاله:
صاري صديق ،رزيفا و سودابه صالاي ()1397؛ "تايپنگاري در عنوانبندي فیلم" ،منفشر شد در
http://www.academyhonar.com/analysis/other-art2/4774-typography.html

 2نويسند مسئول :مدرس گرو ارتباط تصويرى ،دانشكد ي معماري و ینر ،دانشگا گیالن ،رشت ،ايران .پست الكفرونیكي:
safarisedigh.rozita@gmail.com
 3استادیار گروه ارتباط تصویرى ،دانشکدهی هنرهاى تجسمى ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروز  ،توسعهي فن آوري ديجیفال به عنوان چالشي مهم در طراحي گرافیک مطرح شد و بسیاري از بخشیاي آن ،تات
تادیر سرعت اين پیشرفت قرار گرففه است .تايپنگاري 1از جمله بخشیايي ميباشد که فنآوري ديجیفال به شتدت آن را
تات تادیر قرار داد است .پیش از رشد و گسفرش فنآوري رسانهیاي ديجیفالي ،رسانهیاي نوري یمچون فیلم و تلويزيون
به انداز ي کافي براي طراحان ،مسئلهساز بود اند ،به طوريکه آنان را مجبور ميساافند که براي ارائهي حترو  ،تصتاوير،
رنگیا و ديگر عوامل بصري در رسانهیاي نوري و به تبع آن عنوانبندي فیلمیا از قواعدي مفاتاوت از رستانهیاي چتاپي
پیروي کنند .ناو ي اسفااد از حرو در صااات چاپي با ارائهي آنیا در صااات نوري و ديجیفالي از جمله عنوانبنتدي
فیلمیا تااوتیاي اساسي دارد .پیدايش عنوانبندي فیلم قدمفي یمپاي سینما دارد .در عنوانبندي ،معرفي عنوان و عوامل
سازند ي فیلم در کنار القاء مااییم ااد در راسفاي مافواي داسفان فیلم مطرح ميباشند.
از آنجايي که عنوانبندي ،نقطهي آغازين فیلم و مرکز توجه اولیهي مخاطب به آن ميباشد ،بسیاري از طراحان براي
ايجاد ارتباطي دو سويه و قوي میان بینند و ادر به ایمیت حرو به عنوان عاملي براي ايجاد االقیت و جذابیتیاي
بصري توجه کرد و با بهکارگیري صایح آن توانسفهاند عنوانبنديیايي ماندگار در عرصهي تاريخ سینما پديد آورند .در
ايران نیز ،از ابفدا ،يكي از چالشیاي مهم در عرصهي عنوانبندي فیلمیا ،ناو ي بهکارگیري حرو

فارسي و

یمآینگسازي آنیا با رسانهیاي نوري بود است .در اين راسفا ،طراحان یموار در تالش بود اند تا از طريق عنوانبندي،
ارتباط میان مخاطب با فیلم را برقرار سازند .اما آنان تا چه انداز از توانمنديیاي حرو فارسي براي اسفااد در رسانهیاي
نوري آگایي داشفهاند و يا در سطاي گسفرد تر ،شناات آنان از مسائل فني رسانهي مذکور به چه صورت بود است ،از
جمله مواردي یسفند که بايد مورد بررسي و مطالعهي دقیق قرار گیرند .از طرفي ،به دلیل کمبود منابع مكفوه منسجم در
مورد قابلیتیاي تايپنگاري فارسي براي حرکت و امكان یمآینگي آن با رسانهیاي نوري ،مفاساانه جامعهي طراحان
گرافیک ما با فقر اطالعاتي روبهرو یسفند .بنابراين ،ید

از اين نوشفار ،دستيابي به نكاتي جهت انفخاه آگایانهي

تايپفیسیاي 2فارسي مناسب در رسانهیاي نوري و اسفااد ي صایح از قابلیتیا و توانمنديیاي تايپنگاري فارسي در
حوز ي اين رسانه است .با اين وصف ،پژویش حاضر به منظور پر کردن اين االء شكل گرففه است.
از اين رو ،تاقیق حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخگويي به اين ستواالت استت :تايپنگتاري متورد استفااد در
رسانهیاي نوري و ديجیفال داراي چه ويژگيیايي است؟ مسئلهي اوانايي 3و بازاوانشپتذيري 4در رستانهیاي نتوري چته
تااوتیايي با رسانهیاي چاپي دارند؟ و اساسا آگایي از چه شااصیايي در رسانهیاي نوري مورد نیاز طراحان تايپنگتاري
است؟ و در نهايت ،با توجه به ويژگيیاي تايپنگاري در رسانهیاي نوري و البفه در حرکت ،چهگونه طراحتان عنوانبنتدي
فیلمیاي ايراني اط فارسي را بهکار گرففهاند؟ با اين مقدمه ،در نوشفار حاضر ابفدا با مرور ادبیتات موجتود بته ويژگيیتاي
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تايپنگاري در رسانهیاي نوري و تااوت آن با اسفااد از حرو در رسانهیاي چاپي پرداافه ميشود و پس از آن ناتو ي
اسفااد از تايپفیسیاي فارسي در عنوانبندي  80فیلم ايراني مورد بررسي قرار ميگیرد.
روش پژوهش
پژویش حاضر از منظر داد یاي تاقیق از نو کیاي و روش تالیل داد یا شبهآماري 5بود است .در را برد ستبک تالیتل
شبهآماري ماقق از قبل مقولهیا را انفخاه کرد و فراواني عناوين و کدیا را ميشمرد ( McMillan and Schumacher,

 .)2001, 462در اين پژویش یمانطور که در ادامه توضیح داد اوایتد شتد ،فراوانتي مقولتهیاي از قبتل تعیینشتد در
عنوانبندي فیلمیاي ايراني مااسبه شد است .جامعهي ید در اين پژویش تمتامي عنوانبنتديیاي فیلمیتاي ايرانتي
بود اند که نمونهیاي تاقیق از میان آنیا به روش ید مند 6انفخاه شد اند .در نمونهگیري ید منتد ،ابفتدا مال یتايي
براي انفخاه تعريف شد و سپس مفناسب با اين مال یا نمونهیايي از میان جامعهي ید

انفخاه ميگردد ( McMillan

 .)and Schumacher, 2001, 401مال انفخاه نمونهیاي اين پژویش ،شتااص بتودن در استفااد از تايپنگتاري در
طراحي عنوانبندي فیلم بود است .از آن جا که دسترسي به تمام نمونهیا به دلیل عدم وجود بايگاني منستجم در ايتران،
براي ماققان امكانپذير نبود  ،نمونهگیري از نتو در دستترس 7تعیتین شتد و حجتم نمونتهیا نیتز از نتو نظتري .در
نمونهگیري نظري ،نمونهگیري تا آنجا ادامه مييابد که مقولهیا به اشبا رسند و ديگر داد ي جديدي مرتبط بتا مقولته بته
دست نیايد (اسفراوس و کربین .)230 ،1390 ،بدين ترتیب 80 ،نمونه به عنوان جامعهي نمونه برگزيد و مورد بررسي قترار
گرفت (جدول.)1
اين نوشفار با نگایي به اصوصیات ظایري حرو و ساافار مفني آنیا ،بتهعنوان عوامتل اساستي و تعیینکننتد در
تايپنگاري عنوانبنديیا ،آغاز گشفه و با توصیف زير مجموعهیاي یر يک از آنیا ادامه مييابد .ستپس مباتح حرکتت
حرو به عنوان عامل مفمايزکنند ي تايپنگاري در رسانهیاي چاپي و نوري مطرح ميشود.
ابزار تاقیق در اين پژویش چکلیست ماقق ساافهاي است که روايي صوري آن بر اساس نظر صاحبنظران تامین
گرديد است .پايايي چکلیست نیز از طريق بازآزمايي بررسي شد است .یر بخش از چکلیست به منظتور دستتيابي بته
پاسخیاي سواالت تاقیق و جمعآوري اطالعات مورد نیاز طراحي گرديد است .روش گردآوري اطالعات ،مشاید ي نیمته
منظم بود است« .مشاید روشي است که ماقق ناظر بر وقايع و رادادیاست و آنیايي را که به یتد تاقیتق نزديتک
است ،دبت و ضبط مينمايد» (حافظنیا .)209 ،1387 ،در پژویش حاضر ،یريک از نمونته عنوانبنتديیاي انفختابي متورد
مشاید قرار گرففه و چکلیست ااصي براي یر نمونه بر اساس ايتن مشتایدات تكمیتل گرديتد استت .پتس از تكمیتل
چکلیستیا ،داد یاي بهدست آمد از آنیا با اسفااد از نرمافتزار  Excelبهصتورت نموداریتايي در آمد انتد .ستپس ايتن
نموداریا مورد توصیف و تالیل قرار گرففهاند.
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فیلم
حاجي آقا
اکفور سینما
قیصر
گاو
آقاي یالو
پنجر
طوقي
داشآکل
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سا

طراح

ل

عنوانبندی

131
2
134
8
134
8
134
9
134
9
134
9
135
0

نامشخص

اداحافظ 135
0
رفیق
صمد وقالیچه 135
حضرتسلیما 0
ن
فرار از تله 135
0
135
سفاراان
1
135
بيقرار
2
135
اا
2

عباس کیارسفمي
فرشید مثقالي
فرشید مثقالي
عباس کیارسفمي
احمد مسعودي
مامد فیجاني

نامشخص
فرشبا

فیلم

کوروش فیلم

نعمت حقیقي

مایيیا
عاشق
میشوند

عطري نژاد

ل

عنوانبندی

شیریاي 137
8
جوان
137
مفولد ما
مهر 8
137
عیسي
9
ميآيد
بچهیاي بد 137
9
موج مرد 137
9
شام آار 138
0
138
براورد
2
ایلي
نزديک
شمعي در 138
2
باد
صباانه 138
براي دونار 2
اجار
نشینیا
ديوانهاي از
قاس پريد
گل يخ

مرتضي ممیز

سا

طراح
اسداهلل
مجیدي
اسداهلل
مجیدي
عليژکان/
فیروزآبادي
اسداهلل
مجیدي
ابراییم اصغر
زاد
نامشخص
داوود بیدل

فیلم

سا

طراح

ل

عنوانبندی

138
کلبه
7
138
ااطر
8
چهل سالگي 138
8
138
داماد
8
مصاحفي
دامادي به نام 138
8
صار
138
سالم بر
8
عشق
138
سن
8
پطرزبورگ

امیر شیبان
ااقاني
حسین
حشمتنیا
اسداهللمجید
ي/کالنفري
سینا قويدل
نامشخص
شمسي/
ماققي
نامشخص

ماکان
عاشوري
نامشخص

لطاا مزاحم
نشويد
ناوذي

اسداهلل
مجیدي
نامشخص

ااراجي138 3
9
اسب حیوان 138
9
نجیبياست
پرسه در مه  138اسداهللمجید
 9ي/کالنفري
جدايي نادر از  138امیرسارایز/
کامران
9
سیمین
سارایز

138
3
138
3
کامیاه
138
درويشي
3
شهر
138
 3مهران/ماني
حقیقي

سهیل
138
اوشاه
8
 138کاوري/فیوض
ي
8
میثم
یاشمزاد
نامشخص
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گوزنیا

135
3

نامشخص

آتش بس

ذبیح

135
4
135
4

عطري نژاد

وقفي یمه 138
اواه بودند 4
دستیاي 138
5
االي

عطري نژاد

اسفخوناي
بابام

138
5
138
5
138
6

تسويه
حساه

138
6

کلوزآپ نماي
نزديک

136
8

مهدي سماکار

مایا

138
6

عبور از غبار

136
8

نامشخص

تهران انار
ندارد

138
7

روز واقعه

137
3

ماسن سید
مامودي

لیلي با من
است
مرسدس

137
4
137
6

مامد فرشید مهر

پسفچي
3بار در
نمیزند
پسر آدم  138ساسان توکلي
فارساني
7
دافر حوا
حرکت اول  138موحد شادرو
7

کندو

ما عسل
سوتهدالن
کاشیاي
میرزا نوروز
شايد وقفي
ديگر

عطري نژاد

135
5
رضا مافي
135
6
 136فیجاني/حقیقي/عرب
 4اني/رحمفي/موجود
ي
مامد مقدم
136
6

سیروس سلیمي

روز سوم
سنفوري

138
4

138
7

حسین
ژيال نیک بین دردسر بزرگ 138
 9شمسي/یاشم
ماققي
رفیق فابريک  138نامشخص
اسداهلل
9
مجیدي
حسین
امیر شیبان يكي از ما دو 138
 9شمسي/یاشم
نار
ااقاني
ماققي
 139نامشخص
تجريش،
نامشخص
0
ناتمام...
يهعاشقانهي  139میثم مويیني
شريایان/
0
ساد
حريريان
ابراییم
139
ییس!
نامشخص
حقیقي
1
نامشخص

139
آذر،
حسین
شمسي/یاشم شهدات،پروي 2
ز وديگران
ماققي
 139امیر مهران
بر
حسین
2
شمسي/یاشم
ماققي
 139حسن ايزدي
بیگانه
بخشي/
2
اسداهلل
مجیدي
آتشبس 139 2ژيال نیکبین/
طناز
تصديقي
3
پريشانزاد
شیار 143
شیوا

 139ناظرفصیاي/
کمالبیک
3
 139نامشخص
3
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عشق2+
شهرت

137
7
137
8

تايپنگاري در عنوانبندي فیلم – رزيفا صاري صديق و سودابه صالاي

نامشخص
اسداهلل مجیدي

دربار ي  138امیر سارایز
7
الي...
ابراییم
دل شكسفه 138
حقیقي
7

مسفانه

139
3

نامشخص

جدول :1جامعهي نمونهي تاقیق مفشكل از عنوانبندي  80فیلم ايراني.

نوشتار در عنوانبندی فیلم
تیفراژ 8واژ اي فرانسوي براي عنوانبندي و فرمي از بیان به زبان تجسمي و نمايشي است که غالباً در دو بخش عنوانبندي
ابفتدايي 9و عنوانبنتدي انفهتايي 10تقستیم ميشتود ( Clark and Spohr, 2002, 231; Erickson, Tulchin and

 .)Halloran, 2010عنوانبندي رایي براي ساماندیي ذیني مخاطب ،در موقعیت و البفه فضاستازي ،جهتت ورود بته
داسفان فیلم ميباشد ( )Yu, 2008 ; Byrne and Braha, 2012و یمچنین ،به مثابه پلي میتان فتیلم و مخاطتب عمتل
کرد و دامنهاي از اطالعات زمینهاي مرتبط با داسفان فیلم مانند دوران تاريخي ،زمینتهیاي فرینگتي ،لاتن و ژانتر را بته
مخاطب ميشناساند (« .)ibid: 28عنوانبندي يک فیلم به اودي اود يک فیلم کوتا ماسوه ميشود .فیلمتي کته یتم
آغاز دارد ،یم میانه و یم پايان» (باس )322 ،1377 ،و به لااظ عملکرد ،بسیار شبیه به جلد کفاه است .به اين صورت که
در طراحي جلد کفاه نه تنها عنوان اصلي و نام نويسند گان آن آورد ميشود ،بلکه در سطاي گسفرد تر ،باعح جلب نظر
مخاطب و افزايش تمايل او به اواندن کفاه ميگردد (.)Byrne and Braha, 2012, 1-2
يكي از مهمترين عرصهیايي که در زمر ي وظايف عنوانبندي مطرح ميشود ،معرفي نام فیلم ،بازيگران و عوامل و
دستاندرکاران تهیه و تولید فیلم است .اين معرفي که عموماً بهواسطهي زبان نوشفاري و مفناسب با فضتاي عمتومي فتیلم
صورت ميپذيرد ،ایمیت نقش حرو  ،تات تادیر گستفر اي از شترايط و موقعیتیتاي مخفلتف را بتیش از پتیش نمايتان
ميسازد .در واقع ،در عنوانبندي ،نظام نشانهیاي زبانشناسانهي نوشفاري بهطور مسفقیم و پررنتگتر از ديگتر نشتانهیاي
تصويري و عناصر گرافیكي ،مطرح ميباشد ،بهطوريکه بخش وسیعي از کارکرد نوشفار در سینما ،از زيرنويس تا عنوانبندي
را شامل ميشود .سیالیت جذاه مفن و تلایق آن با تصاوير و الق جلو یاي بصري گرافیكي بر روي آن و ساافاربخشي سه
بعدي به مفن از عواملي است که عنوانبندي فیلم را به بخشي جذاه و ینري بدل کرد است (Heller, Krasner, 2014
;.)2003

یموار در عنوانبندي ،اوانايي نوشفار مد نظر بود است ،ولي اوانايي يک مفن چیزي بسیار فراتر از اواندن به معناي
يک قابلیت فیزيكي است .ارائهي مفن و در مااییم وراي کلمه با اسفااد از شیو یاي مخفلف به تصوير کشید ميشتود.
طرح اين ارائه به جهت افزايش سرعتِ اوانش و قدرت تادیرگذاري بايد با توجه به رسانه 11و زمینهي 12بازنمايي آن صورت
پذيرد (.)Bellantoni and Woolman, 2000 ; Gorkin and Carnase, 1995
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نسبت قاه تصوير 13و یمچنین کیایت نمايش در فیلم ،ويدئو و سكانسیاي ديجیفالي یمگي به واستطهي رستانه و
فرمتیاي مخفلف آن مفغیر ميباشند .کیایت تصوير 14در صااهي نمايش از حاصلضره تعداد پیكسلیاي سطر افقي در
سطر عمودي تصوير به دست ميآيند ( .)Gorkin and Carnase, 1995نسبت قاه تصوير در سینما با تلويزيون مفاتاوت
است« .در سینما براساس تناسب ابعاد نمايش ،نو فیلم ،دوربین و فیلمبرداري یم تغییتر متيکنتد .يعنتي در ستینما انتوا
گوناگون صااه نمايش ،روش فیلمبرداري جداگانهاي دارند .اما در تلويزيون ،اگرچه صااات نمايشِ مفااوت وجود دارد ،ولي
اين تااوتیا تادیري در تولید ادر ندارد» (صادقي .)57 ،1387 ،انداز گیري کیایتت بتر پايتهي نستبت قتاه تصتوير شتكل
ميگیرد .ويسنمیلر 15به نقل از یولمز )1986( 16که مطالعاتي بر روي تادیرات کیایت و فرمتیاي مفااوت حرو در کاغذ و
صااات نوري انجامداد است ،مينويسد« :کیایت نمايش (کیایت تصاوير) در حقیقت ،عملکردي از سرعت اوانش است.
به عبارت ديگر ،با افزايش کیایت تصوير ،سرعت اوانايي نیز باال ميرود» ( .)Weisenmiller, 1999, 23بنابراين ،آگایي
از نو رسانه و زمینهي ارائهي ادر بیش از یر گونه اطالعات ديگري در حوز ي طراحيیتاي مفاتر در صتااات نتوري
مطرح یسفند.
تایپنگاری در رسانههای نوری
ايد یاي رايج تايپنگاري در رسانهیاي چاپي ،غالباً بر تغییر فرم حرو تكیه دارند .به طوريکه در بسیاري از موارد ،حرو
از فرم اولیهي اود اارج و با اِعمال تغییراتي در ظایر و چیدمانیاي مخفلف ،به بیان مافواي مفن کمک ميکنند .ايتن در
حالي است که تايپنگاري در رسانهیاي نوري ميتواند عوامل ديگري چتون عنصتر حرکتت را نیتز بته اتدمت گیترد .در
تايپنگاري مطرح در رسانهیاي نوري بیشتر ،کلماتِ مسفقل و يا يک عبارت کوتتا  ،متد نظتر قترار ميگیرنتد؛ صتااهي
نمايش تلويزيون يا پرد ي سینما بسفر مناسبي براي اواندن مفون طوالني و پیچید نیست .در تايپنگاري مفار ميتوان
مفون را به کلمات و يا عبارات مخفلف تقسیمبندي و در سكانسیايي مفوالي در معرض ديد مخاطتب قترار داد .عبتارات و
کلمات ميتوانند به شیو یاي مخفلاي در یر فريم ظایر شوند ،بهگونهاي که یريک تجربهي ااصتي را در مخاطتب پديتد
آورند .چهگونگي قرارگیري حرو در صااه ،نو ااد نوشفار ،انداز و ديگر عوامل بصري با درنظر گرففن زمتان ظهتور،
حضور و اروج حرو

نسبت به يتکديگتر ،یريتک ماهتومي اتاد را بته دنبتال دارنتد ( ;Byrne and Braha, 2012

.)Bellantoni and Woolman, 2000
دستيابي به معنا پیش از در کامل معناي کلمه ،به واسطهي کیایت معنايي و ظایري حرو  ،صتورت متيپتذيرد.
«در تاقیقات اوايل قرن بیسفم ،پژویشگران جنبهاي از ارتباطات تايپنگاري را بهعنتوان ستطح دوم معنتايي ،وراي متفن
نوشفهشد مطرح کردند که کیایت معنايي 17اصطالحي است که توسط آزگود ،18ساکي 19و تاننبام 20در اين بار بهکار رففته
است» ( 21.)Yu, 2008, 29کیایت معنايي به ظایر حرو و یمچنین تغییرات اِعمال شد روي آنیا ،چته در تايپنگتاري
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دابت و چه مفار  ،اشار دارد .در تايپفیسیاي التین و فارسي فرمیاي مخفلف حرو یتموار ماهتومي مفاتاوت و يتا
انثي را به دنبال دارند .ارائهي مااییم ااد به واسطهي تايپنگاري ،مسفلزم بررسي فرم حرو و اسفااد ي بهجتا از ايتن
فرمیا در طراحيیاي مفااوت است .انفقال بین طراحيیاي حرو مخفلف در تايپنگاري مفار  ،به منظور ايجاد تمرکتز
در سلسله مراتب بصري مفن ميتواند بهطور یمزمان با تاکیدات بر روي صدا (موسیقي و يا لان گويند ) اتااق بیاففد.
خوانایی و بازخوانشپذیری در عنوانبندی فیلم
اوانايي در عنوانبندي فیلم با شناات کامل مسائل فني رسانهیاي نوري گسفرش مييابتد .اطالعتاتي کته از ايتن طريتق
جمعآوري شد اند ،انفخاه حرو را ممكن ميسازند« .حرو در تیفراژ فیلم يا برنامهي نمايشي تلويزيوني ،به دلیل مكانیزم
فني آنفن پخش (که حرو ظريف و ناز
ساافار ظريف و پايهیاي ناز

را با مشكل پرپر شدن و نااوانايي روي گیرند یا نمايش ميدیتد) نمتيتواننتد

داشفه باشند» (صادقي .)32 ،1387 ،یمچنین ،عدم رعايت تناسبات میان فضایاي مثبتت و

مناي تشكیلدیند ي حرو و فواصل نامناسب میان حرو  ،کلمات و سطریا در براي از تايپفیسیاي فارسي ،اسفااد از
آنیا را بدون اِعمال تغییرات در راسفاي رسانه ،دشوار ساافه و مشكل بازاوانشپذيري و يا قابلیت تشتخیص حترو را دو
چندان ميکنند.
«طراحي حرو غیرسنفي ،به دلیل مشخصهیاي فرمي بیش از انداز سبکبخشيشد  ،22کمتترين موفقیتت را بتراي
حضور در صااات نمايش دارند و بايد اسفااد از آنیا در رسانهیاي نوري مادود شود» ( Bellantoni and Woolman,

)2000, 12؛ چرا که یر يک از فرمیاي آزاد حرو  ،داراي قواعد اطي ااصي یسفند که به سخفي از نظتم پیستكلیتاي
تشكیلدیند ي صااات نوري پیروي ميکنند و در نفیجه ،حرو را دندانه دندانه به تصوير ميکشند .اينگونه مشكالت در
براي تايپفیسیاي فارسي مانند نسفعلیق که کشیدگيیا ،سرکشیا و فرمیايي دوار دارند و یمچنین ،براتي فونتیتا در
حالت ايفالیک نیز بروز ميکنند ،بهطوريکه در رسانهیاي نوري با قرار دادن اين حرو مدور در قالب پیكستلیتاي مربتع
شكل ،با نمايش لبهیاي حرو به صورت دندانهدار مواجه ميشويم و در واقع ،اين رسانهیا باعح تقلیل روح اين نو اطیا
ميشوند .لذا بهفرين قلم براي اسفااد در صااات نوري ،برگرففه از تايپفیسیايي منظم و بدون زائد یستفند ( Bishop
.)and Hartman, 2013, 35

تاثیر رنگ بر خوانایی و بازخوانشپذیری در صفحهی نمایش
رنگ کیایفي است مفعلقِ به نور که توسط بازتاهِ آن از سطح رنگدانهیا در یر شيء به چشم ميرسد .رنگ در آدار طراحي
گرافیک ،بر حسب رسانه و زمینهي آن ،در دو دسفهي رنگیاي چاپي 23و رنگیاي نوري 24جاي ميگیرند .رنگیاي چاپي
از نو رنگیاي کایشي 25یسفند .در اين تو رنگیا ،شكلگیري دامنهیاي رنگي در سطح چاپشوند به صورت تجمع و
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تارق ترامیاي رنگي به وجود ميآيند .اين ترامیا به تاكیک در کنتار یتم چیتد شتد و رنگیتاي مفاتاوت را بته چشتم
ميرسانند.
«رنگیاي افزايشي 26به طور مسفقیم به عنوان نور ديد ميشوند» (بتاورز .)103 ،1391 ،در طیتف گستفرد اي از
رنگیاي مفااوت در بسفر رسانهیاي نوري ،توسط جايگیري ايتن رنگیتا در قالتب پیكستلیاي تشتكیلدینتد ي ايتن
رسانهیا ،صورت ميگیرد .اوانايي و بازاوانشپذيري به عنوان اولین عواملي که در براورد با آدار تايپنگاري در عنوانبندي
فیلم مطرح ميشوند ،تات تادیرِ بيواسطهي رنگ یسفند .آگایي از ويژگيیاي مادي و فیزيكي رنگ ،زمینهیاي فرینگي و
مسائل فني رسانهیاي نوري به عنوان عوامل اساسي گزينش آگایانهي رنگ مطرح ميشوند.
تاويل رنگ ،بنابر نظريهي نسبيگرايي ماهومي رنگیا ،به مطلق نبودن معناي يک رنگ اشار دارد .بديهي استت بتا
چنین رويكردي معناي رنگ نیز مانند ديگر قراردادیاي اجفماعي ،بر اساس عوامل مخفلاي چون فرینگ صورت ميپذيرد.
بنابراين ،فهمِ رنگ عالو بر یمنشیني و ارتباط با ديگر رنگیاي پیرامون آن ،تات تادیر یمگونيیاي اجفماعي تفرینگي
است ( .)Gage, 1999, 33انفخاه رنگیا در ارتباط با بسفر و رسانهاي که در آن جاي دارند ،عالو بر ارتباطات ذکر شد ،
ميتواند تادیر بهسزايي در تاسیر مخاطب از معنا داشفه باشد .یمانطور که پیداست عنوانبندي در ارتباط با پرد ي نمايش و
يا صااات نوري تلويزيون ،کامپیوتر و غیر پديدار ميگردد ،لذا وجود نور در زمینهيِ ديد مخاطب یموار غیرقابل اجفنتاه
است .اين نور تادیر زيادي در ارائهي رنگ به مخاطب دارد و نسبت به آنچه در رسانهیاي چاپي قابل ارائه استت ،مفاتاوت
عمل ميکند .به عنوان مثال ،لبهیاي حرو با کنفراست رنگي زياد با زمینه ،به علت تابش نور ،پهنتر از نمونتهي اتود در
رسانهي چاپي ديد ميشوند و اين منجر به لرزش حرو در لبهیا ميگردد .یمچنین ،رنگیاي گترم در ستطوح گستفرد
مانند پسزمینهي حرو  ،ضمن حضور در رسانهیاي نوري از قدرت بیشتري به جهت ايجتاد تمرکتز براتوردار بتود و در
نفیجهي اين افزايش ،شانس رنگ براي لرزش حین ديد شدن باال ميرود (صادقي1387 ،؛ Bellantoni and Woolman,

 .)2000از طر ديگر« ،اسفااد از کنفراستیايي با اشبا رنگ زياد منجر به نشتت رنتگ 27در صتااات نمتايش نتوري
ميشود و بیشترين نشت رنگ را ميتوان در اسفااد از رنگیاي گرم مانند قرمز مشتاید کترد» (( )ibid: 31تصتوير.)1
بنابراين ،رنگ در يک عنوانبندي ميتواند بر قسمتیايي از تايپنگاري تاکید و يا بتا ايجتاد درجتاتي از عتدمیمآینگي و
ناسازگاري با ديگر اجزاء ،مخاطب را جذه و به سمتِ معنا یدايت کند .با آگایي از روابطِ رنگیا و بهر جسفن از اطایاي
بهوجود آمد ضمن حضور رنگ در رسانهیاي نوري ،ميتوان در راسفاي طراحي تايپنگاريیاي تادیرگذار و ید مند گتام
برداشت.
با زمینهاي که در باال ذکر شد ،در ادامه ،تايپنگاري در عنوانبندي فیلمیتاي ايرانتي متورد مطالعته و بررستي قترار
ميگیرد .نفايج اين بررسي که در اينجا بهصورت نموداریتايي مشتخص آورد شتد اند ،ميتواننتد در مطالعتات و طراحتي
عنوانبندي فیلم در حوز ي ینریاي ديجیفال و نوري ،سهمي یرچند کوچک به یمرا داشفه باشند.
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تصویر :1کنتراست زمینه و حروف با اشببا رنبز زیباد ،نمبای از
عنوانبندی ابتدای فیلم کلبه( 1387 ،منبع :اصل فیلم).

پیدایش عنوانبندی در سینمای ایران
روند شكلگیري ینریا یموار بهعنوان جزئي جدا نشدني از آنیا مطرح ميشوند؛ در حالي کته ستیر تاولشتان را بتهطور
مسفمر در دامن اود نگا ميدارند .از آنجايي که در ايران ،سینما و طراحي گرافیک یتر دو از ینریتاي وارداتتي یستفند،
طبیعفاً کلیهي روند ساات و پرداات فیلمیا و مفعلقاتشان شامل عنوانبندي فیلمیا نیز به یمان شیو غربي وارد ايران شد
است« .در ابفدا ،اسفااد از نوشفه و حرو  ،مادود به کارتیاي عنوان فیلم بود .اين کارتیتا در غالتب ستطوح دو بُعتدي
ظایر ميشدند که برآنیا ديالوگیا ،آگهيیا ،ااطاریا ،ابریا و ديگر مطالب به صورت دستنويس يا چتاپي عرضته متي
شدند»( .)ibid: 2در نخسفین عنوانبنديیاي فیلمیاي ايراني ،یممانند غره ،عنوان فیلم و نام براي دستتانتدرکاران آن
روي برگهیايي نوشفه و فیلمبرداري ميشد .آبي و رابي نخسفین فیلم صامت سینماي ايران ،به شتیو ي اصتولي از عنتوان
بندي بهر برد است .اين فیلم در سال  1309به کارگرداني آوانس اوگانیانس 28ساافه شد .فردريک تتالبرگ 29بتراي ايتن
فیلم نقاشيیايي طرح کرد که اان بابا معفضدي 30با اسفااد از آنیا ،تیفراژ آبي و رابي را ساات( .صادقي )1387 ،نوشتفار
در عنوانبندي دومین فیلم اوگانیانس با عنوان حاجيآقا اکفور سینما و تنها بازماند ي سینماي صامت ايران ،با اط نسفعلیق
ساید بر روي زمینهي سیا نقش بسفه است .اين عنوانبندي سرآغاز بررسي عنوانبنديیا در جامعتهي نمونتهي پتژویش
حاضر ميباشد.
در دیهیاي 30و  40شمسي در سینماي ايران کار تدار عنوانبندي غالباً توسط یمان کسي که تتدوين يتا ستاات
آنونس 31فیلم را برعهد داشت ،انجام ميشد و در آارين روزیاي به اتمام رسیدن فیلم ،جزو آارين ارد کاريیا با عجلته
سروساماني مييافت و اين روند سالیا ادامه داشت .نخسفین عنوانبندي حرفهاي که به يک کارگا گرافیک ستاارش داد
شد ،در سال  1348شمسي و مفعلق به فیلم قیصر بود (سعیديپور .)1376 ،پس از آن ،عنوانبنتديیتاي مخفلاتي توستط
طراحان گرافیک به انجام رسید که حاصل تالشیايي در جهت ارائهي آداري یمآینگ با فیلم بودند .عنوانبندي فیلمیايي
چون گاو و آقاي یالو به طراحي فرشید مثقالي ،کاشیاي میرزا نوروز توسط ابراییم حقیقي ،احمد عرباني ،مامد فیجاني ،
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مرجانه رحمفي و مجید موجودي ،سفاراان با طراحي مرتضي ممیز و بسیاري ديگر ،یمهگي از جمله عنوانبنديیاي مطرح
در تاريخ طراحي عنوانبندي در ايران ميباشند.
یافتههای پژوهش
براي رسیدن به در جامعي از ناو ي تايپنگاري در عنوانبنديیاي فیلمیاي ايرانتي ،نخستت اطالعتات پايتهاي نظیتر
اصوصیات ظایري حرو و ساافار مفني آنیا ارزيابي شد و سپس عنصر حرکت در عنوانبنديیا مورد آزمون قرار گرففه
است.
خصوصیات ظاهری حروف
در بررسي تايپیاي بهکار رففه در عنوانبنديیاي فیلمیاي ايراني منفخب ،اصوصیات ظایري حرو در دو بخش يعنتي
نو تايپفیس و فرم کليحرو مورد آزمون قرار گرفت .تايپفیسیاي مخفلتف در را انفقتال ماتاییم و ايتد یا ،حتاالت
مفااوتي را پذيرففه و ایدا گوناگوني را برآورد ميسازند .یمچنین ،اصوصیات ظایري حرو نمايانگر یويتبصريِ آنان
یسفند .آوایا و پیامیاي بصري حرو با طراحيِ حرو آغاز ميشتوند و از طريتق گونتهیاي مخفلتف طراحتي بته چشتم
ميرسند .نخسفین مرحله براي انفقال پیام ،از طريق گزينش آگایانهي فونت صورت ميگیرد .تايپفیسیاي مخفلف داراي
بار معنايي مفااوتي در ذاتِ اود یسفند که بر ماهوم نوشفاري کلمات تادیر ميگذارند .آنیا ميتواننتد مخاطبتان را در چته
گونگي ارتباط برقرارکردن و واکنش نشان دادن به پیامیا راینمايي کنند.
تداعي ،به عنوان يكي از ويژگيیاي معنايي در ظایر حرو  ،داللت بر اين امر دارد که ارتباط به وجتود آمتد توستط
حرو ميتواند تجربهي ااصي را در مخاطب برانگیزد .به عبارت ديگر ،تداعي معنايي در تايپفیسیاي مخفلف تا حدودي
حاصل پیوسفگيِ تاريخيت فرینگي و يا پیوسفگيیاي شخصيِ مخاطتب ميباشتد ( .)Krasner, 2014, 192-194بتراي
مثال ،اسفااد از طراحيحرو کوفي در عنوانبندي فیلمیايي در ژانر تاريخيت مذیبي ضمن براورداري از حتال و یتواي
فیلم ،ميتواند در تداعي معنايي به صورت یرچه صريحتر مؤدر واقع شود (تصوير.)2
تصوير - 2تداعي معنا به واسطهي ظایر تايپفیس،
نمايي از عنوانبندي ابفدايي فیلم ملک سلیمان نبي1389 ،
(منبع :اصل فیلم).
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با توجه به نمودار  ،1مالحظه ميشود در مجمو ِ  80عنوانبندي مطالعه شد در اين پژویش ،اسفااد از تايپفیس زر
(20درصد) بیشترين فراواني را داراست .اين تايپفیس در  16فیلم اسفااد شد است .پس از آن ،حرو تیفر در  15فتیلم
(18/75درصد) ،دستنويس 32در  11فیلم (13/75درصد) ،تايپفیس نسفعلیق در  8فیلم (10درصد) ،ياقوت در  6فتیلم (7/5
درصد) ،نازنین در  5فیلم ( 6/25درصد) ،میفرا در  4فیلم ( 5درصد) ،یما در  4فیلم ( 5درصد) و ترافیتک در  3فتیلم (3/75
درصد) اسفااد شد اند .کمترين فراواني به تايپفیسیاي ادوبي عربیک ،اصاهان ،شابلون ،شایق ،2فرنتاز ،کتود  ،کتوفي
تزئیني و نسخ اافصاد دارد که یر کدام در  1فیلم ( 1/25درصد) بهکار برد شد اند.
در یر ادر تايپنگارانه ،تايپفیسیا ميتوانند به لااظ فرمي ،صورتیاي مفااوتي بته اتود بگیرنتد .استفااد از ايتن
صورتیا ،منوط به تناسب آنیا با مافوا و ماهوم اصليِ تايپنگاري است؛ بهطوري که افزودنِ ريفم و اشتكال مفاتاوت در
میانهي مفن ،به واسطهي مافواي اصلي صورت ميپذيرد .وزن 33و حالتت 34از ارکتان اساستي در فترم کلتي تايپفیسیتا
ماسوه ميشوند.
در تايپفیسیاي فارسي براي بیان معنایاي مفااوت معموالً وزن حرو در دو موقعیت مفوسط 35و سیا  36مطرح مي
شود .در نمونهیاي مورد بررسي ،با وجود ايجاد مشكل اوانايي حرو سیا در براتي مواقتع در رستانهیاي نتوري ،غالتب
تايپفیسیاي اسفااد شد در عنوانبنديیا ،در وزن سیا ( 62/31درصد)(تصوير )3مورد اسفااد قرارگرففهاند؛ درحاليکته
میزان بهر گیري از حرو مفوسط (37/68درصد)(تصتوير )4ميباشتد (نمتودار .)2از آنجتايي کته وزن و حالتت حترو از
مشخصهیاي تايپفیس ميباشند؛ بررسي آنیا بر روي حرو دستنويس در نمودار  2و 3صورت نگرففه است.

تصویر :4حروف در وزن متوسط نمای از عنوانبندی ابتدای فبیلم
هفت دقیقه تا پاییز( 1388 ،منبع :اصل فیلم).

تصویر :3حروف در وزن سیاه ،نمای از عنوانبندی ابتدای فبیلم آذر،
شهدخت ،پرویز و دیگران( 1392 ،منبع :اصل فیلم).
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نمودار  :1انوا تایپفیس در عنوانبندی فیلمهای ایران مورد مطالعه

متوسط

N: 69
نمودار  :2وزن حروف مورد استفاده در عنوانبندی فیلمهای ایران

حرو با وزنیاي مفااوت ،از طريق قرارگیري در موقعیتیاي مخفلف تايپنگاري ديد و پیام بصري آنیا بتهیمرا
ماهوم کلمات در ميشود .اسفااد از فونت در انداز ي کوچک و با وزنیاي مفااوت بايد به دقت صورت گیرد ،چترا کته
«حرو در صااات نمايش ،پهنتر و سیا تر از آنچه در واقع یسفند ،ارائته متيشتوند» ( .)Gorden, 2001, 34نزديكتي
براي حرو سیا به يکديگر و تداال آنیا با یم باعح اافالل در قابلیت تشخیص حرو و بازاوانشپذيري آنیا متي
گردد .به طور مثال ،دو حر  nو  rکه در فاصلهي نزديک و با انداز ي کوچک بهکار گرففه ميشوند به صتورت  mو نیتز
دو حر  lو  cشبیه به  dديد و اواند ميشتوند (( )Bellantoni and Woolman, 2000, 12تصتوير .)5استفااد از
جلو یاي مخفلف مانند سايهدار کردن و يا دور اطدار کردن حرو نیز در صااات نوري باعح کایش سترعت اتوانش و
اافالل در بازاوانشپذيري يا قابلیت تشخیص حرو ميشود (تصاوير 6و.)7
حرو در دو حالت ايسفا 37و موره ،38امكان در مااییم مخفلتف را در ارتباطیتاي نوشتفاري فترایم ميآورنتد .در
نمونهیاي مورد مطالعه ،بیشترين فراواني به اسفااد از تايپفیسیا در حالت ايسفا (97/10درصد) تعلق داشتت و فقتط در
 4/34درصد از موارد از حالت موره حرو اسفااد شد بود (نمودار .)3میزان پراکندگي تايپفیسیا در حالتیاي مخفلف،
حاکي از سخفي اوانش حرو در حالت موره است (تصوير .)8افزونِ بر اين ،اودِ حالتت حترو اغلتب يكستان نبتود و
ميتوانند در طول زمان در عنوانبندي تغییر ياففه و تات تادیر فضاي عنوانبندي قرار گرففه و پیامرساني کننتد .بته طتور
مثال ،قرارگیري حرو در حالت موره در کنار حرو ايسفا داراي تاکید بیشتري به لااظ ترتیتب اتوانش ميباشتد و يتا
تغییر ناگهاني حرو از حالت ايسفا به موره و البفه در حرکت ،ميتواند حس انفقال سرعت بیشتر جهت اروج از زمینته را
در مخاطب برانگیزد .اين امر نقش مخاطبان به عنوان دريافتکنندگان پیام و در از ظایر حرو را تغییر ميدید.
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تصویر :5ایجاد مشکل در تشخیص حروف در صورت بهکارگیری
حروف سیاه در اندازهی کوچک (منبعBellantoni and :
.)Woolman, 2000, 12

تصویر :6اتصال حروف سایهدار و دور خطدار
(منبع.)Bellantoni and Woolman, 2000, 12 :

تصویر :7حروف سایهدار ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم آتشبس،2
( 1393منبع :اصل فیلم).

تصویر :8حروف در حالت مورب ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم
مرسدس( 1376 ،منبع :اصل فیلم).
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ساختار متنی حروف
ترکیببندي حرو به طور ااد در ساافاریاي مفني ارائه ميشوند که توام با اصوصیات ظایري حترو  ،ستازماندیتي
معناداري را به نمايش ميگذارند .فعالیتیاي ساافاري تايپنگاري ،حرو را در قالب کلمات ،عبارات ،جمالت ،پاراگرا یا
و مفن گردآوري ميکنند .در فهمي وستیعتر ،تايپنگتاري سیستفمي از تجمتع حترو استت کته عتالو بتر قراردادیتاي
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زبانشناسانه ،بر طبق مضامین از پیش طراحيشد  ،مرتب و چیدمان ميشوند ( Ellison,2006; Baines and Haslam,

 .)2005, 6کلمات از طريق اين قراردادیا اواند و تصاوير مفااوتي را در ذیتن مخاطتب بازستازي ميکننتد .طراحتان در
تايپنگاري براي نزديک کردن حرو به وجه تصويري و القاء معناي مشابه وراي ماهوم کلمه ،گسفر ي وسیعي از عناصتر
ظایري و ساافار مفني حرو را به ادمت ميگیرند.
پاراگرا  39به ترتیبِ قرارگیري کلمات در قالب جمالت در يک مادود ي تعريتف شتد  ،اشتار دارد ( Baines and

 .)Haslam, 2005, 193در تايپنگاريِ پاراگرا نیز یممانند ديگر تايپنگاريیا ،تالش براي در مااییم بصري کلمات
ضمن ماهوم نوشفاري آنیا ،جستوجو ميشود .پاراگرا یا در کليترين حالت ،در سه موقعیت راستچین ، 40وسطچین 41و
چپچین 42جاي ميگیرند .اغلبِ چیدمان حرو در عنوانبنديیاي مورد مطالعه در اين پژویش به صورت راستچین بود
( 67/5درصد) (تصوير )9که علت آنرا ميتوان جهت اوانش مفن در زبان فارسي دانست .پس از آن ،با اافال نه چنتدان
زيادي ( 58/75درصد) ،چیدمان حرو در نمونهیاي مورد بررسي به صورت وسطچین بود است (تصتوير )10و کتمتترين
فراواني در نمونهیا مربوط به چیدمان چپچین ( 23/75درصد) ميباشد (تصوير( )11نمودار.)4
ترازکردن پاراگرا یا ميتواند صر نظر از جهت اوانش مفن در زبانیاي مخفلف ،چید و سطاي ديگر از معنتا را
تاسیر کند .چیدمان حرو در قالب پاراگرا یاي نسبفاً طوالني ،بیشتر بتهعنوان يتک شتیو ي ارائته در عنوانبنتديیاي
انفهايي فیلم مطرح ميشوند ( .)Byrne and Braha, 2012البفه اين به معناي عدم حضور پاراگرا در عنوانبندي ابفدايي
نميباشد .در بسیاري از موارد ،مجموعهي چندين نام تات عنوان يک پاراگرا در عنوانبنتدي ابفتدايي فتیلم نیتز ظهتور
مييابد.

تصویر :9حروف در موقعیت راستچین ،نمای از عنوانبندی ابتدای
فیلم گاو( 1348 ،منبع :اصل فیلم).

تصویر :11حروف در موقعیت چپچین ،نمای از عنوانبندی ابتدای
فیلم پنجره( 1349 ،منبع :اصل فیلم).
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فیلم تسویه حساب( 1386 ،منبع :اصل فیلم).

وسطچین راستچین

نمودار  :4ترازکردن پاراگراف در عنوانبندی فیلمهای ایران

N: 80

ساافار ،عامل تعیینکنند ي فضایاي ااکسفري در تايپنگاري مفون است .ساافارِ مفنيِ حرو موقعیتیاي مفااوتي
را بر اساس فواصل الق ميکند که بر پايهي آنیا ،ارائهي معناي بصري و حسي از تداوم مفن شكل ميگیرد« .فواصل در
تشخیص سلسله مراتبِ ديد شدن و اواندن کلمات در صتااه و در نفیجته ،در معنتاي حترو نقتش اساستي دارنتد»
( .)Bellantoni and Woolman, 2000, 48اين فاصلهیا در ساافار مفن در موقعیتیتايي چتون فاصتلهي بتین
حرو  ، 43فاصلهي بین کلمات 44و فاصلهي بین سطور 45مطرح ميشوند.
فاصلهي میان حرو  ،به مادود ي درون و مابینِ حرو در يک کلمه اشار دارد .اين مادود ميتواند بر حسبِ فرمِ
حرو که گایي فرمیاي توپر و مثبت و در براي تايپفیسیا داراي ريفمي از فضایاي مناي است ،دچتار تغییتر شتود .در
مجموعهي نمونهیاي مطالعه شد از میان فیلمیاي ايراني ،بیشترين فراواني از لااظ فاصلهي میتان حترو  ،مربتوط بته
فاصلهي مفوسط ( 61/25درصد) است و پس از آن فاصلهي کم بین حرو ( 30درصد) (تصتوير )12قترار داشتفه و ستپس
کمترين فراواني ( 7/5درصد) به فاصلهي زياد میان حرو فارسي در تايپنگاري عنوانبنديیا تعلق دارد (نمودار.)5
کلمات با اتصال حرو به يکديگر شكل ميگیرند و از طريق تغییر فواصل ،اين اتصاالت حاالت مفاتاوتي مييابنتد.
اين حاالت بهعنوان کمک براي در بهفر مااییم و پیامیاي بصري کلمات عمل ميکنند .مخاطب از طريق تجربهي اود،
اين فشردگي و از یمگسسفگي میان حرو

در کلمات را ديد و پیام آن را تاسیر و معنا ميکند ( Baines and Haslam,

 .)2005, 138-140براي مثال ،فشردگي بیش از حد حرو در يک کلمه منجر به احساس فاصلهي بیشتري میان کلمات
در مفن شد و یمچنین ،افزايش فاصله میان حرو باعح گسیخفگي مفن ميگردد.
فاصلهي بین کلمات ،گونه اي ديگر از ساافار مفني حرو است و به حدِ میان آارين حر در کلمه تتا اولتین حتر ِ
کلمهي بعدي اطالق ميشود ( .)idemدر بررسي عنوانبنديیاي نمونه در اين پتژویش ،بیشتترين فراوانتي در فاصتلهي
مفوسط میان کلمات ( 53/75درصد) به چشم مياورد .پس از آن ،به ترتیب فاصلهي کم ( 32/5درصتد) و فاصتلهي زيتادِ
میان کلمات (13/75درصد) از فراواني کمتري در عنوانبنديیا براوردار یسفند ( نمودار  .)6فاصلهي میان کلمات الزمهي
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اوانش صایح مفن ميباشد ،اما جاييکه اين فاصله بیش از حد مفعار افزايش يابد ،منجر به شكسفگي سطر شد و تكرار
اين شكسفگي به تقويتِ پراکندگي سطریا کمک ميکند .از ديگر مشكالتي که توسط فاصلهگذاري نامناسب در مفن پديتد
ميآيد ،ايجاد روداانه 46در طراحي پاراگرا ميباشد به طوريکه باعح گمرایي روابط منطقي در سطریا و تداال آنیا بتا
يکديگر ميشود .تايپنگاري در عنوانبندي پاياني فیلمیا که عموماً به صورت پاراگرا یايي طتوالني حتاوي نتام افتراد،
سازمانیا و غیر ميباشد ،شكا و فاصلهي ساید حاصل از روداانه را به بهفرين شكل در عنوانبنتديیا نشتان ميدیتد
(تصوير .)13یمچنین در مواردي به عنوان مثال ،نام براي افراد و يا سازمانیا ،طوالنيتر از حد معمول ديگر اسامي ميباشد
و با توجه به ظرفیت مادود صااهي نمايش ،طراحان ناگزير به اسفااد از حرو در انداز ي کوچکتر و يتا چیتدمان ايتن
دسفه از اسامي در دو سطر ميباشند که اين نیز با بروز اطا در اوانش یمرا است ( .)Byrne and Braha, 2012, 76لذا
با توجه به اين نكات و انديشیدن به را حلیايي چون تغییر در فواصل کلمات و سطریا ،ميتوان در جهت جلوگیري از بروز
اين مشكل گام برداشت.

تصویر :13ایجاد رودخانه توسط فاصلهی زیاد میان کلمات ،نمبای
از عنوانبندی انتهای فیلم عیس م آید( 1379 ،تاکیدخط سببز
از محققان است) (منبع :اصل فیلم).

تصویر :12فاصلهی کم میان حروف ،نمای از عنوانبنبدی ابتبدای
فیلم گاو( 1348 ،تاکیدخط سبز از محققبان اسبت) (منببع :اصبل
فیلم).

فاصلهیاي بین سطریا ،نماي عمومي پاراگرا را شكل ميدینتد .فاصتلهي بتین ستطریا ،فاصتلهي عمتودي میتان
پايینترين اط کرسيِ 47حرو تا باالترين اط کرسي 48در سطر پايین آنیا را شامل ميشود که با ید ِ رسیدن بته يتک
قالب منسجم براي بیان مافوايي معین ،تعیین ميگردد .بر اساس داد یتاي پتژویش حاضتر ،فاصتلهي میتان ستطریا در
عنوانبندي یاي مورد مطالعه ،به طور کلي در سه گرو قابل تقسیم یسفند که به ترتیبِ میتزان استفااد از آنیتا بته ايتن
قرارند :فاصلهي مفوسط میان سطور ( 52/5درصد) ،فاصلهي زياد ( 35درصد) و فاصلهي کم بین ستطریا ( 11/25درصتد).
وجود فاصلهي کم بین سطریا با اافال زيادي نسبت به دو گرو پیشین در نمونهیا مشاید ميشود (نمتودار .)7بته طتور
معمول ،در بسیاري از علوم و در ینریا نیز تعیین قواعد و اصول مشخص از پیش تعريف شد یموار مطرح است ،ايتن در
حالي است که براي ايجاد آداري االقه و ید مند ،ميتوان با در نظر گرففن اين اصول ،دستت بته ساافارشتكنيیايي زد.
فاصلهي سطریا ،فراتر از آنچه براي اوانش مفن در نظر گرففه ميشود ،ميتواند با توجه به مافواي پیتام ،تغییتر کنتد .در
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چنین شرايطي ،مخاطب در نگا اول ،بار معنايي پیام را در و سپس به اواندن آن ميپتردازد .بتهعنتوان مثتال ،تشتكیل
کلمات در عنوانبندي فیلم بر به رنگ ساید بر روي پسزمینهاي دابت و به رنگ سیا بهناوي است که پس از ظهور در
صااه به آرامي در جهت پايین کادر تصوير حرکت کرد و کلمات مخفلف با فاصلهي بسیار کم نسبت به ديگر سطریا ،بتر
روي يکديگر مينشینند .اين چیدمان که در راسفاي ايد ي اصلي عنوان فیلم صورت گرففه است ،تصويري از بارش بر را
توسط تايپنگاري فرایم ميسازد (تصوير.)14
فواصل بین حروف
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نمودار  :5فواصل بین حروف در عنوانبندی فیلمهای ایران N: 80

تصویر :14ایدهپبردازی توسبط فاصبلهکم میبان سبطرها ،نمبای از
عنوانبندی ابتدای فیلم برف( 1392 ،منبع :اصل فیلم).
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N: 80
نمودار  :6فواصل بین کلمات در عنوانبندی فیلمهای ایران

زیاد

متوسط

کم

N: 80
نمودار  :7فواصل بین سطرها در عنوانبندی فیلمهای ایران

حرکت
حرکت در عنوانبندي فیلم ،در دو بخش حرکت حرو و حرکت زمینه مطرح ميباشد .در پژویش حاضر ،بررسي داد یا در
عنوانبنديیاي مورد مطالعه ،نشان ميدید که بیشترين فراوانيِ حرکت حرو  ،در دو موقعیت حرو دابت ( 65درصتد) و
مفار (37/5درصد) (تصاوير  15و  )16بته حترو دابتت تعلتق دارد (نمتودار .)8یمچنتین بررستي حرکتت در زمینتهي
عنوانبنديیا ،در موارد دابت ( 56/25درصد) (تصوير )17و مفار ( 46/25درصد) (تصوير )18تعیین شد است (نمودار .)9
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حرو ميتوانند بهگونهاي طراحي شوند که بر اساس فضاي کلي داسفان فیلم حرکتیاي مفااوتي را در طول زمتانِ
ديد شدن به اود گرففه و مااییم را به اوبي انفقال دیند« .ماهوم فضا در ینر با توجه به فاصتله و ابعتاد ،اجتزا و عناصتر
بصري يک ادر معنا پیدا ميکند به اين ترتیب سازماندیي فضاي تجسمي معموال با در مكان ،زمان ،اشیاء و ارتباط آنیا
با يکديگر انجام ميشود» (حسینيراد .)45 ،1386 ،بديهي است که تايپنگاري مفاتر

در حتوز ي رستانهیتاي نتوري

مفشكل از سكانسیاي پيدرپي ميباشد ،بنابراين ضمن اسفااد از ساافاري منظم در یر فريم ،اين ترتیب بايد در کلیتهي
فريمیاي مفوالي نگه داشفه شود؛ بهطوريکه مخاطب بفواند کلمات و يا عبارات را بهراحفي و بدون گمرایي از روابط آنیتا
اواند و در کند.
فضا -زمان يک پیوسفگي چهار بُعدي است که سه بعد فضا را با بعد زمان ترکیب ميکند« .نستبت فضتا بته زمتان»،
ماهومي در بردارند ي سرعت است که فضا و زمان را با یم جمع و يکپارچه ميسازد (کريمي .)1387 ،بنابراين ،یر عنصر
مفار نه تنها بايد طول و عرض و ارتاا داشفه باشد که بايد در برگیرند ي تتداوم زمتاني نیتز باشتد .چنتانچته ارولتین
پانوفسكي 49در مقالهاي به نام سبک و رسانه در تصاوير مفار به مسئلهي سازماندیي زماني فضا در آدار مفار اشار
کرد و معفقد است که تصاوير مفار ما را به اين سازماندیي نزديک ميسازند .اگرچه در براي ینریا ،فضا جنبهي ايسفا
دارد و قابل تغییر نیست؛ اما در تصاوير مفار  ،فضا ،ويژگي ايسفايي اود را از دست ميدید و کیایفي پويا و زماني مييابد
(پانوفسكي.)1997 ،
تايپنگاري در صااات نوري با ساافاریاي زماني واحدبنديشد اي در يک فريم ،مفكي بر نظمي براي ارائهي حرو
در پي يکديگر ،مطرح ميشود .مجاورت و توالي سكانسیا بايد به گونهاي باشد که مخاطب فرصت اواندن و در مطلب
مفن درون کادر را داشفه باشد؛ اين درحالي است که با تغییر زمان در ايجاد ،حضور و اروج فريمیا نسبت به يکديگر متي
توان آنیا را به لااظ ایمیت و بر مبناي ايد ي اصلي تايپنگاري اولويتبندي کرد؛ به طوريکه اين طراح است که زمتان
را براي ديد شدن و يا نشدن حرو به طور کامل ،در اافیار مخاطب قرار ميدید« .عناصر مفار تايپنگاري ميتواننتد
احساسات مفااوتي را بهواسطهي نو حرکت در کادر تصوير ارائه کنند .در بسیاري از متوارد ،حترو بتهعنوان يتک عنصتر
نوشفاري ديد و اواند نميشوند ،بلکته در قالتب شتكلي فیزيكتي ،استفعار اي از معنتاي متورد نظتر طتراح ميباشتند»
( .)Krasner, 2014, 200ید اصلي در تايپنگاري مفار  ،یمرایي چشم مخاطب براي پیروي از مسیر تعريف شد و
الق دياگرام بصري در باز ي زماني ااصي است که بر استاس اولويتتبنتدي حضتور حترو در کتادر حاصتل متيشتود
( .)Bellantoni and Woolman, 2000چیدمان حرو در فريمیاي مفوالي نميتواند به صورت اتااقي و از روي انفخاه
یاي ناآگایانه صورت پذيرد ،چرا که در اين صورت چشمان مخاطب به جاي دنبال کردن مفن بته يتاففن آن در کتادر متي
پردازد و اين نه تنها باعح سردرگمي او ميشود که وي را از اواندن و در مطلب در زمان تعیین شد براي یر فتريم دور
ميکند.
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تصویر :15حروف متحرک ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم فرار از
تله( 1350 ،منبع :اصل فیلم).

تصویر :16حروف متحرک ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم هر چ
خدا بخواد( 1389 ،منبع :اصل فیلم).

تصویر :17زمینهی ثابت ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم دموکراس تو
روز روشن( 1388 ،منبع :اصل فیلم).

تصویر :18زمینهی متحرک ،نمای از عنوانبندی ابتدای فیلم فاتح،
( 1374منبع :اصل فیلم).
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نمودار  :8حرکت حروف در عنوانبندی فیلمهای ایران
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N: 80
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نمودار  :9حرکت زمینه در عنوانبندی فیلمهای ایران

N: 80
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نتیجهگیری
با رشد ،گسفرش و فراگیر شدن روز افزون رسانهیاي نوري و ديجیفالي و به دلیل تااوت بین تايپنگاري براي رسانهیاي
مذکور نسبت به رسانهیاي چاپي ،آشنايي طراحان با اصول و ساافار حرو فارسي در بسفر رسانهیاي نوري و ديجیفالي
ضروري بهنظر ميرسد .پژویش حاضر به عنوان قدمي مقدماتي در اين را  ،انجام پژویشیاي بیشتر در اين حوز را به
وضوح نشان ميدید .یمانطور که گذشت ،در طراحي عنوانبندي  80نمونهي مورد مطالعهي اين تاقیق ،بیشتر از
تايپفیس زر اسفااد شد است .اين ياففه شايد بررسي ساافار تايپفیس زر را از منظر اسفااد ي آن در رسانهیاي نوري
بیش از پیش مينماياند .اين ارزيابي ميتواند به در نقاط ضعف و قوت اين تايپفیس براي اسفااد در رسانهیاي نوري و
ديجیفالي بیانجامد و یمچنین ،ميتواند به اصالح اين تايپفیس براي اسفااد در اين رسانهیا منفهي گردد .البفه بايد در نظر
داشت که تايپفیس زر يكي از قديميترين تايپیاي فارسي مورد اسفااد است و ممكن است که فراواني اين تايپفیس در
طراحي عنوانبنديیا نیز از اينجا ناشي شود.
از طرفي ،نفايج پژویش حاکي از اين است که بیشتر تايپفیسیاي مورد اسفااد در طراحي عنوانبنديیاي مورد
بررسي ،در وزن سیا بهکار گرففه شد اند؛ درحالي که مرور ادبیات نشان ميدید ،معموالً در رسانهیاي نوري از اين وزنِ
حرو اسفااد نميشود؛ چرا که اوانايي و بازاوانشپذيري را دچار اافالل مينمايد .در مطالعهي عنوانبنديیاي نمونهي
تاقیق ،به درسفي بیشترين فراواني به تايپفیسیايي تعلق داشت که در حالت ايسفا بهکار گرففه شد بودند و کمتر از
حاالت ديگر حرو اسفااد شد است .چیدمان حرو در بیشتر نمونهیاي مطالعهشد  ،راستچین بود که احفماالً به دلیل
جهت اوانش مفن در فارسي است .در اين نمونهیا کمتر از تغییر فاصلهي حرو يا کلمات اسفااد شد و بیشترين مورد
اسفااد از لااظ فاصلهي میان حرو و يا کلمات مربوط به فاصلهي مفوسط يا معمولي است .در فواصل بین سطریا نیز
بهطور عمد از فاصلهي مفوسط يا معمولي اسفااد شد است .به اين ترتیب بهنظر ميرسد که طراحان کمتر در وضعیت
معمول فاصلهي حرو  ،کلمات يا سطریا در جهت مافواي فیلم تغییري ايجاد نمود اند ،در حالي که از اين قابلیت به اوبي
ميتوان در جهت نمايش مافواي فیلم بهر جست.
در مورد حرکت حرو و يا حرکت زمینهي عنوانبنديیا نیز بیشترين فراواني مرتبط با موقعیت دابت است .در اين
زمینه ،به نظر ميرسد که ميبايست نسبت بین اين نفايج و سال ساات فیلمیا نیز بررسي شود تا مشخص گردد که آيا اين
عدم اسفااد از قابلیت حرکت به مادوديت فنآوري در زمان ساات فیلمیا ارتباط دارد يا ایر .به یر ترتیب ،گرچه با
نگایي گذرا به عنوانبندي فیلمیاي ايراني ،به نظر ميرسد که بسیاري از تايپنگاريیا در عنوانبندي فیلمیاي ايراني در
قالب ذکر نام و سمت افراد و نه بیان حال و یواي فیلم جاي دارند؛ با اينحال ،با قبول تواناييیاي حرو فارسي بهعنوان
يكي از اصليترين ارکان برقراري ارتباط در عنوانبنديیا و عملکرد آن به مثابهي برقرارکنند ي ارتباطات نوشفاري،
ميتوان گسفر ي تايپنگاري امروز را در بررسي تايپنگاريیاي مفار

در رسانهیاي نوري ،بيمرزتر و بسیار فراختر
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يافت؛ به ناويکه با مطالعهي ساافار حرو فارسي یمچنین آشنايي با ويژگيیاي فني رسانهیاي نوري ميتوان به
عنوانبنديیايي تادیرگذارتر رسید.

پینوشتها
1. typography
 .2در میان واژههای فارس برای کلمهی  ،type faceبرابرنهاد مناسب که با مفهوم اصل آن سازگار بوده و با واژههای چبون  type designیکسبان تلقب
نشود ،یافت نشد .بنابراین ،در طول مقاله عنوان "تایپفیس" ب هیچ برگردان  ،رساتر به نظر آمده و به این صورت استفاده شده است.
 .3خوانای ترجمهی کلمهی  readabilityاست.
 .4بازخوانشپذیری ترجمهای است که داریوش آشوری برای  legibilityبهکار م برد .بازخوانشپذیری و خوانای مانند هم نیستند .بازخوانشپبذیری مسبلما
خوانای را متاثر م کند و برعکس .بازخوانشپذیری قابلیت است که بهواسطهی آن حروفِ منفرد م توانند از دیگر حروف تشخیص داده شوند .عوامل که ببر
بازخوانش پذیری تاثیرگذارند عبارتند از :شکلِ کلماتِ متمایز؛ عناصر سباختاری حبروف (اسبندرها ،دیسبندرها ،کانترهبا و سبری ها)؛ انبدازهی تایبپ و نهایتبا
کنتراست رنز حروف با زمینه ).(Jury, 2009
5. quasi-statistical style
6. purposeful
7. convenience sampling
 .8برابرنهاد این اصطالح در زبان فرانسه  titrageیا  generiqueدر زبان انگلیس  titlingاست .در زبان فارس برابر نهادهی عنوانگذاری نیز برای آن به
کار رفته است (سعیدیپور .)85 ،1376 ،
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
 .21برای مطالعهی بیشتر م توان به مقالهی زیر رجو کرد:
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
 .30خانبابا معتضدی ( ،)1271 – 1365پس از ابراهیمخان عکاسباش و روس خان سومین فیلمبردار تاریخ سینمای ایران است.
31. announcement
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 .32حروف در عنوانبندی فیلمهای ماهعسل ،ب قرار ،ذبیح و طوق در جامعهی نمونه با ظاهری مشابه بهکار رفتهاند .طراح ایبن حبروف در گذشبته گباه
بهوسیلهی پهنای قلممو نیز صورت گرفته و از آنجای که این حروف در میان تایپفیسهای موجود در سیستمهای کامپیوتری فعلب یافبت نشبد .در جبدول
طراح تایپفیسها ،در دستهبندی حروف دستنویس قرار داده شدهاند.
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.
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