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چکیده
عنوان بندي فیلم، مرکز توجه اولیه ي مخاطب است که در کناِر القاى مفاهیم خاص مرتبط با محتواى فیلم، عنوان و عوامل 
ســازنده ى فیلم را با استفاده از تایپ نگارى معرفى مى کند. به دلیل اهمیت تایپ نگارى در طراحى عنوان بندى فیلم، یکی از 
چالش هاي مهم در فیلم هاى ایرانى نیز از ابتدا، نحوه ي به کارگیري حروف فارســی و هماهنگ سازي آنها با رسانه هاي نوري 
بوده  اســت. هدف از پژوهش حاضر، بررسى میزان و نحوه ى حضور انواع تایپ فیس هاى رایِج فارسى و شیوه ى بیان محتواى 
پیام به  واســطه ى حروف در عنوان بندى فیلم ها از ابتداى تاریخ سینماى ایران تا کنون، به منظور دست یابى به نکاتى جهت 
انتخاب آگاهانه ى تایپ فیس هاى فارســى مناسب در رسانه هاى نورى و استفاده ى صحیح از قابلیت ها و توان مندى هاى آنها 
در حوزه ى این رســانه، بوده است. جامعه ى هدف در این تحقیق تمامى عنوان بندى هاى فیلم هاى ایرانى بوده و 80 نمونه  ى 
این پژوهش به روش هدف مند  انتخاب شــده اند. ابزار تحقیق، چک لیســت محقق ســاخته اى بوده که پایایى و روایى صورى 
آن به وســیله ى بازآزمون و نظر صاحب نظران تامین  گردیده اســت. روش تولید داده در این پژوهش مشاهده ى نیمه منظم 
بوده و داده ها با روش هاى شــبه آمارى تحلیل شده اند. نتایج تحقیق به روشنى نشان مى دهد که بسیارى از تایپ نگارى ها در 

عنوان بندى فیلم هاى ایرانى بدون توجه کافى نسبت به رسانه و خصوصیات آن مى باشند. 
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امروزه، توسعه ى فن آوري دیجیتال به عنوان چالشی مهم در 
طراحی گرافیک مطرح شــده و بسیاري از بخش هاي آن، تحت 
تاثیر سرعت این پیشرفت قرار گرفته است. تایپ نگارى1 از جمله 
بخش هایی می باشــد که فن آوري دیجیتال به شدت آن را تحت 
تاثیر قرار داده است. پیش از رشد و گسترش فن آوري رسانه هاي 
دیجیتالی، رسانه هاي نوري هم چون فیلم و تلویزیون به اندازه ى 
کافی براي طراحان، مسئله ساز بوده اند، به  طورى که آنان را مجبور 
مى ساختند که براى ارائه ى حروف، تصاویر، رنگ ها و دیگر عوامل 
بصري در رســانه هاي نوري و به تبــع آن عنوان بندى فیلم ها، از 
قواعــدى متفــاوت از رســانه هاى چاپى پیروي  کننــد. نحوه  ي 
اســتفاده از حروف در صفحات چاپی بــا ارائه ى آنها در صفحات 
نوري و دیجیتالی از جمله عنوان بندي فیلم ها تفاوت هاي اساسی 
دارد. پیدایش عنوان بندى فیلم، قدمتى هم پاى ســینما دارد. در 
عنوان بندى، معرفى عنوان و عوامل سازنده ى فیلم در کنار القاى 
مفاهیم خاص در راستاى محتواى داستان فیلم مطرح مى باشند.

از آنجایی که  عنوان بنــدي، نقطه ي آغازین فیلم و مرکز توجه 
اولیه ي مخاطب به آن می باشــد، بســیاري از طراحان براي ایجاد 
ارتباطی دوســویه و قوي میان بیننــده و اثر، به اهمیت حروف به 
عنوان عاملــی براي ایجاد خالقیــت و جذابیت هاي بصري توجه 
کــرده و با به کارگیــري صحیح آن توانســته اند عنوان بندي هایی 
ماندگار در عرصه  ي تاریخ سینما پدید آورند. در ایران نیز، از ابتدا،  
یکی از چالش هاي مهــم در عرصه ي عنوان بندي فیلم ها، نحوه ي 
به کارگیري حروف فارسی و هم آهنگ سازي آنها با رسانه هاي نوري 
بوده  اســت. در این راســتا، طراحان همواره در تالش بوده اند تا از 
طریق عنوان بندى، ارتباط میان مخاطب با فیلم را برقرار ســازند. 

اما آنان تا چه  اندازه از توان مندى هاى حروف فارسى براى استفاده 
در رســانه هاى نورى آگاهى داشته اند و یا در سطحى گسترده تر، 
شناخت آنان از مسائل فنى رسانه ى مذکور به چه صورت بوده است، 
از جمله مواردى هستند که باید مورد بررسى و مطالعه ى دقیق قرار 
گیرند. از طرفى، به دلیل کمبود منابع مکتوب منســجم  در مورد 
قابلیت هاي تایپ نگارى فارسی براي حرکت و امکان هماهنگی آن 
با رســانه هاي نوري، متاسفانه جامعه ي طراحان گرافیک ما با فقر 
اطالعاتی روبه رو هستند. بنابراین، هدف از این نوشتار، دست یابى به 
نکاتى جهت انتخاب آگاهانه ى تایپ فیس هاى2 فارسى مناسب در 
رسانه هاى نورى و استفاده ى صحیح از قابلیت ها و توان مندى هاى 
تایپ نگارى فارســى در حوزه ى این رســانه اســت. با این وصف، 
پژوهش حاضر به منظور پُرکردن این خالء شــکل گرفته اســت. 
از این رو، تحقیق حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخ گویى 
به این ســواالت است: تایپ نگارى مورد اســتفاده در رسانه هاى 
نورى و دیجیتال داراى چه ویژگى هایى است؟ مسئله ى خوانایى3 
و بازخوانش پذیــرى4 در رســانه هاى نورى چــه تفاوت هایى با 
رسانه هاى چاپى دارند؟ و اساســاً آگاهى از چه شاخص هایى در 
رسانه هاى نورى مورد نیاز طراحان تایپ نگارى است؟ و در نهایت، 
بــا توجه به ویژگى هاى تایپ نگارى در رســانه هاى نورى و البته 
در حرکــت، چه گونه طراحان عنوان بنــدى فیلم هاى ایرانى خط 
فارســى را به کار گرفته اند؟ با این مقدمه، در نوشتار حاضر ابتدا 
با مرور ادبیات موجود به ویژگى هاى تایپ نگارى در رســانه هاى 
نــورى  و تفاوت آن با اســتفاده از حروف در رســانه هاى چاپى 
پرداخته مى شــود و پس از آن نحوه ى استفاده از تایپ  فیس هاى 
فارسى در عنوان بندى 80 فیلم ایرانى مورد بررسى قرار مى گیرد. 

مقدمه

روش پژوهش

پژوهــش حاضر از منظر داده هاى تحقیق از نوع کیفى و روش 
تحلیل داده ها، شــبه آمارى5 بوده اســت. در راهبرد سبک تحلیل 
شبه آمارى محقق از قبل، مقوله ها را انتخاب کرده و فراوانى عناوین 
 McMillan and Schumacher, 2001,) و کدهــا را مى شــمرد
462). در ایــن پژوهش همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد 
شد، فراوانى مقوله هاى از قبل تعیین شده در عنوان بندى فیلم هاى 
ایرانى محاسبه شده است. جامعه ى هدف در این پژوهش، تمامى 
عنوان بندى هاى فیلم هــاى ایرانى بوده اند که نمونه هاى تحقیق از 
میان آنها به روش هدفمند6  انتخاب شده اند. در نمونه گیرى هدفمند، 
ابتدا مالك هایى براى انتخاب تعریف شــده و ســپس متناسب با 
این مالك ها، نمونه هایى از میان جامعه ى هدف انتخاب مى گردد 
(McMillan and Schumacher, 2001, 401). مــالك انتخاب 
نمونه هاى این پژوهش، شاخص بودن در استفاده از تایپ نگارى در 

طراحى عنوان بندى فیلم بوده  اســت. از آنجا که دسترسى به تمام 
نمونه ها به دلیل عدم وجود بایگانى منسجم در ایران، براى محققان 
امکان پذیر نبوده، نمونه گیرى از نوع در دســترس7 تعیین شده و 
حجم نمونه ها نیز از نوع نظرى. در نمونه گیرى نظرى، نمونه گیرى 
تا آنجا ادامه مى یابد که مقوله ها به اشــباع رســند و دیگر داده ى 
جدیدى مرتبط با مقوله به دست نیاید (استراوس و کربین، 1390، 
230). بدین ترتیب، 80 نمونه به عنوان جامعه ى نمونه برگزیده و 

مورد بررسى قرار گرفت (جدول1).
این نوشــتار با نگاهى به خصوصیات ظاهرى  حروف و ساختار 
متنى آنها، به عنوان عوامل اساسى و تعیین کننده در تایپ نگارى 
عنوان بندى ها، آغاز گشــته و با توصیف زیرمجموعه هاى هر یک 
از آنها ادامه مى یابد. سپس مبحث حرکت   ِ حروف به عنوان عامل 
متمایز کننده ى تایپ نگارى در رسانه هاى چاپى و نورى مطرح مى شود. 
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ابزار تحقیق در این پژوهش، چک لیست محقق ساخته اى است 
که روایى صورى آن براســاس نظر صاحب نظران تامین گردیده 
اســت. پایایى چک لیســت نیز از طریق بازآزمایى بررسى شده 
اســت. هر بخش از چک لیست به منظور دست یابى به پاسخ هاى 
سواالت تحقیق و جمع آورى اطالعات مورد نیاز طراحى گردیده 
است. روش گردآورى اطالعات، مشاهده ى نیمه منظم بوده است. 
«مشاهده، روشى اســت که محقق ناظر بر وقایع و رخدادهاست 
و آنهایــى را که به هــدف تحقیق نزدیک اســت، ثبت و ضبط 
مى نماید» (حافظ نیــا، 1387، 209). در پژوهش حاضر، هریک 
از نمونــه عنوان بندى هاى انتخابى مورد مشــاهده قرار گرفته، و 
چک لیست خاصى براى هر نمونه بر اساس این مشاهدات تکمیل 
گردیده اســت. پس از تکمیل چک لیســت ها، داده هاى به دست 
آمده از آ نها با استفاده از نرم افزار Excel به صورت نمودار هایى در 
آمده اند. سپس این نمودارها مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته اند.

نوشتار در عنوان بندی فیلم

تیتراژ8، واژه اى فرانســوى براى عنوان بندى و فرمى از بیان به 
زبان تجسمى و نمایشى اســت که غالباً در دو بخش عنوان بندى 
 Clark and) ابتدایى9 و عنوان بندى انتهایى10 تقســیم  مى شــود
 Spohr, 2002, 231;  Erickson, Tulchin and Halloran,
2010 ). عنوان بندى، راهى براى سامان دهى ذهنى مخاطب، درك 
موقعیت و البته فضا ســازى، جهت ورود به داستان فیلم مى باشد 
(Yu, 2008 ; Byrne and Braha, 2012) و همچنیــن، به مثابه  

پلى میان فیلم و مخاطب عمل کرده و دامنه اى از اطالعات زمینه اى 
مرتبط با داســتان فیلم مانند دوران تاریخى، زمینه هاى فرهنگى، 
 Yu, 2008; Byrne and) لحن و ژانر را به مخاطب مى شناســاند
Braha, 2012, 28). «عنوان بنــدي یک فیلم به خودي خود یک 
فیلم کوتاه محسوب می شود. فیلمی که هم آغاز دارد، هم میانه و 
هم پایان» (باس، 1377، 322) و به لحاظ عملکرد، بسیار شبیه به 
جلد کتاب است. به این صورت که در طراحى جلد کتاب، نه تنها 
عنوان اصلى و نام نویسنده گان آن آورده مى شود، بلکه در سطحى 
گسترده تر، باعث جلب نظر مخاطب و افزایش تمایل او به خواندن 

 .(Byrne and Braha, 2012, 1-2) کتاب مى گردد
یکــى از مهم تریــن عرصه هایــى کــه در زمــره ى وظایف 
عنوان بندى مطرح مى شــود، معرفى نام فیلم، بازیگران و عوامل 
و دســت اندرکاران تهیه و تولید فیلم است. این معرفى که عموماً 
به واســطه ى زبان نوشــتارى و متناســب با فضاى عمومى فیلم 
صورت مى پذیرد، اهمیت نقش حروف، تحت تاثیر گســتره اى از 
شــرایط و موقعیت هاى مختلف را بیش از پیش نمایان مى سازد. 
در واقع، در عنوان بندى، نظام نشانه هاي زبان شناسانه ي نوشتاري 
به طور مســتقیم و پررنگ تر از دیگر نشانه هاي تصویري و عناصر 
گرافیکی، مطرح می باشــد، به طوري که بخش وسیعی از کارکرد 
نوشتار در ســینما، از زیرنویس تا عنوان بندي را شامل می شود. 
ســیالیت جذاب متــن و تلفیق آن  با تصاویــر و خلق جلوه هاي 
بصري گرافیکی بر روي آن و ساختاربخشی سه بعدي به متن از 
عواملی اســت که عنوان بندي فیلم را به بخشى جذاب و هنري 

.(Krasner, 2014; Heller, 2003) بدل کرده است

جدول1- جامعه ی نمونه ی تحقیق متشکل از عنوان بندی 80 فیلم ایرانی .
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همواره در عنوان بندى، خوانایى نوشتار مدنظر بوده است، ولى 
خوانایى یک متن چیزى بسیار فراتر از خواندن به معناى یک قابلیت 
فیزیکى اســت. ارائه ى متن و درك مفاهیم وراى کلمه با استفاده 
از شــیوه هاى مختلف به تصویر کشیده مى شود. طرح این ارائه به 
جهت افزایش سرعِت خوانش و قدرت تاثیرگذارى باید با توجه به 
 Bellantoni and) رسانه11 و زمینه ى12 بازنمایى آن صورت پذیرد

 .(Woolman, 2000; Gorkin and Carnase, 1995
نســبت قاب تصویر13 و همچنین کیفیــت نمایش در فیلم، 
ویدئو و ســکانس هاى دیجیتالى، همگى به واســطه ى رســانه 
و فرمت هــاى مختلف آن متغیر مى باشــند. کیفیت تصویر14 در 
صفحه ى نمایش از حاصل ضرب تعداد پیکسل هاى سطر افقى در 
 Gorkin and Carnase,) سطر عمودى تصویر به دست مى آیند
1995). نســبت قاب تصویر در سینما با تلویزیون متفاوت است. 
«در ســینما براساس تناســب ابعاد نمایش، نوع فیلم، دوربین و 
فیلم بــردارى هم تغییر مى کند. یعنى در ســینما انواع گوناگون 
صفحه نمایــش، روش فیلم بــردارى جداگانه اى دارنــد. اما در 
تلویزیون، اگرچه صفحــات نمایِش متفاوت وجود دارد، ولى این 
تفاوت هــا تاثیــرى در تولید اثر ندارد» (صادقــى، 1387، 57). 
اندازه گیرى کیفیت بر پایه ى نســبت قاب تصویر شکل مى گیرد. 
ویســنمیلر15 به نقل از هولمز16 (1986) کــه مطالعاتى بر روى 
تاثیــرات کیفیت و فرمت هاى متفاوت حروف در کاغذ و صفحات 
نورى انجام داده  اســت، مى نویســد: «کیفیــت نمایش (کیفیت 
تصاویر) در حقیقت، عملکردى از سرعت خوانش است. به عبارت 
دیگر، با افزایش کیفیت تصویر، سرعت خوانایى نیز باال مى رود» 
(Weisenmiller, 1999, 23). بنابراین، آگاهى از نوع رســانه  و 
زمینه ى ارائه ى اثر بیش از هر گونه اطالعات دیگرى در حوزه ى 

طراحى هاى متحرك در صفحات نورى مطرح هستند. 

تایپ نگاری در رسانه های نوری 

ایده هاى رایــج تایپ نگارى در رســانه هاى چاپــى، غالباً بر 
تغییر فرم حروف تکیه دارند. به طورى  که در بســیارى از موارد، 
حــروف از فرم اولیه ى خود خارج و با اِعمال تغییراتى در ظاهر و 
چیدمان هاى مختلف، به بیان محتواى متن کمک مى  کنند. این 
در حالى  است که تایپ نگارى در رسانه هاى نورى مى تواند عوامل 
دیگرى چون عنصر حرکت را نیز به خدمت گیرد. در تایپ نگارى 
مطرح در رسانه هاى نورى، بیشتر کلماِت مستقل و یا یک عبارت 
کوتاه، مد نظر قرار مى گیرند؛ صفحه ى نمایش تلویزیون یا پرده ى 
سینما، بســتر مناســبى براى خواندن متون طوالنى و پیچیده 
نیســت. در تایپ نگارى متحرك مى توان متون را به کلمات و یا 
عبارات مختلف تقسیم بندى و در سکانس هایى متوالى در معرض 
دید مخاطب قرار داد. عبارات و کلمات مى توانند به شــیوه هاى 
مختلفى در هر فریم ظاهر شــوند، به گونه اى که هریک تجربه ى 
خاصــى را در مخاطب پدید  آورند. چگونگى قرارگیرى حروف در 
صفحه، نوع خاص نوشــتار، اندازه و دیگر عوامل بصرى با درنظر 

گرفتــن زمان ظهور، حضور و خروج حروف نســبت به یکدیگر، 
 Byrne and Braha,) هریک مفهومى خاص را بــه دنبال دارند

 .(2012; Bellantoni and Woolman, 2000
دســت یابى به معنا پیــش از درك کامل معنــاى کلمه، به 
واســطه ى کیفیت معنایى و ظاهرى حــروف، صورت مى پذیرد. 
«در تحقیقــات اوایل قرن بیســتم، پژوهش گــران جنبه اى از 
ارتباطات تایپ نگارى را به عنوان ســطح دوم معنایى، وراى متن 
نوشته شــده مطرح کردند که کیفیت معنایى17 اصطالحى است 
که توسط آزگود18، ســاکى19 و تاننبام20 در این  باره به کار رفته 
اســت» (Yu, 2008, 29).21 کیفیــت معنایى به ظاهر حروف و 
همچنین تغییرات اِعمال شده روى آنها، چه در تایپ نگارى ثابت 
و چه متحرك، اشــاره دارد. در تایپ فیس هاى التین و فارسى، 
فرم هاى مختلف حروف همــواره مفهومى متفاوت و یا خنثى را 
به دنبال دارند. ارائه ى مفاهیم خاص به واســطه ى تایپ نگارى، 
مســتلزم بررســى فرم حروف و اســتفاده ى به جا از این فرم ها 
در طراحى هاى متفاوت اســت. انتقــال بین طراحى هاى حروف  
مختلــف در تایپ نــگارى متحرك، به منظور ایجــاد تمرکز در 
سلسله مراتب بصرى متن مى تواند به طور هم زمان با تاکیدات بر 

روى صدا (موسیقى و یا لحن گوینده) اتفاق بیافتد.

خوانایی و بازخوانش پذیری در عنوان بندی فیلم

خوانایى در عنوان بندى فیلم با شــناخت کامل مســائل فنى 
رســانه هاى نورى گســترش مى یابد. اطالعاتى کــه از این طریق 
جمع آورى شده اند، انتخاب حروف را ممکن مى سازند. «حروف در 
تیتراژ فیلم یا برنامه ى نمایشــى تلویزیونى، به دلیل مکانیزم فنى 
آنتن پخش (که حروف ظریف و نازك را با مشــکل پرپر شــدن و 
ناخوانایى روى گیرنده ها نمایش مى دهد) نمى توانند ساختار ظریف 
و پایه هاى نازك داشــته باشند» (صادقى، 1387، 32). همچنین، 
عدم رعایت تناسبات میان فضاهاى مثبت و منفى تشکیل دهنده ى 
حروف و فواصل نامناسب میان حروف، کلمات و سطرها در برخى 
از تایپ فیس هاى فارسى، استفاده از آنها را بدون اِعمال تغییرات در 
راستاى رسانه، دشوار ساخته و مشکل بازخوانش پذیرى و یا قابلیت 

تشخیص حروف را دو چندان مى کنند.
«طراحى حروف غیرسنتى، به دلیل مشخصه هاى فرمى بیش 
از اندازه سبک بخشى شــده22، کمترین موفقیــت را براى حضور 
در صفحات نمایش دارند و باید اســتفاده از آنها در رســانه هاى 
 Bellantoni and Woolman, 2000,) «نورى محــدود شــود
12)؛ چــرا که هر یک از فرم هاى آزاد حروف، داراى قواعد خطى 
خاصى هستند که به سختى از نظم پیسکل هاى تشکیل دهنده ى 
صفحات نورى پیروى مى کنند و در نتیجه، حروف را دندانه دندانه 
به تصویر مى کشــند. این گونه مشکالت در برخى تایپ فیس هاى 
فارســى مانند نستعلیق که کشیدگى ها، ســرکش ها و فرم هایى 
دوار دارنــد و همچنین، برخى فونت ها در حالت ایتالیک نیز بروز 
مى کنند، به طورى که در رسانه هاى نورى با قرار دادن این حروف 
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مدور در قالب پیکسل هاى مربع شکل، با نمایش لبه هاى حروف 
به صورت دندانه دار مواجه مى شویم و در واقع، این رسانه ها باعث 
تقلیل روح این نوع خط ها مى شوند. لذا بهترین قلم براى استفاده 
در صفحات نورى، برگرفته از تایپ فیس هایى منظم و بدون زائده 

 .(Bishop and Hartman, 2013, 35) هستند

تاثیر رنگ بــر خوانایی و بازخوانش پذیری در 
صفحه ی نمایش 

رنگ کیفیتى است متعلِق به نور که توسط بازتاِب آن از سطح 
رنگ دانه ها در هر شىء به چشــم مى رسد. رنگ در آثار طراحى 
گرافیک، بر حسب رسانه و زمینه ى آن، در دو دسته ى رنگ هاى 
 چاپــى23 و رنگ هاى  نورى24 جاى مى گیــرد. رنگ هاى چاپى از 
نوع رنگ هاى کاهشى25 هستند. در این نوع رنگ ها، شکل گیرى 
دامنه هاى رنگى در ســطح چاپ شونده به صورت تجمع و تفرق 
ترام هاى رنگى به وجــود مى آیند. این ترام ها به تفکیک در کنار 

هم چیده شده و رنگ هاى متفاوت را به چشم مى رسانند.
«رنگ هاى افزایشــى26 به طور مســتقیم به عنوان نور دیده 
مى شــوند» (بــاورز، 1391، 103). درك طیف گســترده اى از 
رنگ هاى متفاوت در بستر رســانه هاى نورى، توسط جاى گیرى 
این رنگ ها در قالب پیکســل هاى تشکیل دهنده ى این رسانه ها، 
صورت مى گیــرد. خوانایى و بازخوانش پذیرى بــه عنوان اولین 
عواملــى که در برخورد با آثار تایپ نــگارى در عنوان بندى فیلم 
مطرح مى شــوند، تحت تاثیِر بى واسطه ى رنگ هستند. آگاهى از 
ویژگى هاى مادى و فیزیکى رنگ، زمینه هاى فرهنگى و مســائل 
فنى رسانه هاى نورى به عنوان عوامل اساسى گزینش آگاهانه ى 

رنگ مطرح مى شوند. 
تاویــل رنگ، بنابر نظریه ى نســبى گرایى مفهومى رنگ ها، به 
مطلق نبودن معناى یک رنگ اشــاره دارد. بدیهى است با چنین 
رویکــردى، معناى رنگ نیز  مانند دیگــر قراردادهاى اجتماعى، 
براساس عوامل مختلفى چون فرهنگ صورت مى پذیرد. بنابراین، 
فهِم رنگ عالوه بر همنشینى و ارتباط با دیگر رنگ هاى پیرامون 
 Gage,) آن، تحت تاثیر هم گونى هاى اجتماعى ـ فرهنگى اســت
33 ,1999). انتخاب رنگ ها در ارتباط با بســتر و رســانه اى که 
در آن جــاى دارند، عالوه بر ارتباطات ذکر شــده، مى تواند تاثیر 
به سزایى در تفســیر مخاطب از معنا داشته باشد. همان طور که 
پیداســت عنوان بندى در ارتباط با پــرده ى نمایش و یا صفحات 
نورى تلویزیــون، کامپیوتر و غیره پدیدار مى گردد، لذا وجود نور 
در زمینه ِى دید مخاطب، همواره غیرقابل اجتناب است. این نور 
تاثیر زیادى در ارائه ى رنگ به مخاطب دارد و نســبت به آن چه 
در رســانه هاى چاپى قابل ارائه اســت، متفاوت عمل مى کند. به 
عنوان مثال، لبه هاى حروف با کنتراســت رنگــى زیاد با زمینه ، 
بــه علت تابش نــور، پهن تر از نمونه ى خود در رســانه ى چاپى 
دیده مى شــوند و این منجر به لرزش حروف در لبه ها مى گردد. 
همچنین، رنگ هاى گرم در ســطوح گسترده مانند پس زمینه ى 

حروف، ضمن حضور در رســانه هاى نورى از قدرت بیشــترى به 
جهت ایجــاد تمرکز برخوردار بــوده و در نتیجه ى این افزایش، 
شــانس رنگ براى لرزش حین دیده  شدن باال مى رود (صادقى، 
1387؛Bellantoni and Woolman, 2000 ). از طــرف دیگر، 
«اســتفاده از کنتراست هایى با اشــباع رنگ زیاد منجر به نشت 
رنگ27 در صفحات نمایش نورى مى شــود و بیشترین نشت رنگ 
را مى توان در استفاده از رنگ هاى گرم مانند قرمز مشاهده کرد» 
(Bellantoni and Woolman, 2000, 31). بنابرایــن، رنگ در 
یک عنوان بندى مى تواند بر قســمت هایى از تایپ نگارى تاکید و 
یا با ایجاد درجاتى از عدم هماهنگى و نا ســازگارى با دیگر اجزاء، 
مخاطب را جذب و به سمِت معنا هدایت کند. با آگاهى از روابِط 
رنگ ها و بهره  جستن از خطاهاى به وجود آمده ضمن حضور رنگ 
در رسانه هاى نورى، مى توان در راستاى طراحى تایپ نگارى هاى 

تاثیر گذار و هدف مند گام  برداشت.
با زمینه اى که در باال ذکر شد، در ادامه، تایپ نگارى در عنوان بندى 
فیلم هاى ایرانى مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرد. نتایج این بررسى 
که در اینجا به صورت نمودارهایى مشخص آورده شده اند، مى توانند 
در مطالعات و طراحى عنوان بندى فیلم  در حوزه ى هنرهاى دیجیتال 

و نورى، سهمى هرچند کوچک به هم راه داشته باشند.

یافته های پژوهش

براى رســیدن بــه درك جامعــى از نحوه ى تایپ نــگارى در 
عنوان بندى  هاى فیلم هاى ایرانى، نخســت اطالعات پایه اى نظیر 
خصوصیات ظاهرى حروف و ســاختار متنى آنها ارزیابى شــده و 
سپس عنصر حرکت در عنوان بندى ها مورد آزمون قرار گرفته است. 

خصوصیات ظاهری حروف
در بررسى تایپ هاى به کار رفته در عنوان بندى هاى فیلم هاى 
ایرانــى منتخب، خصوصیات ظاهرى حــروف در دو بخش یعنى 
نــوع تایپ فیس و فــرم کلى حروف مــورد آزمون قــرار گرفت. 
تایپ فیس هــاى مختلف در راه انتقــال مفاهیم و ایده ها، حاالت 
متفاوتــى را پذیرفتــه و اهداف گوناگونى را برآورده مى ســازند. 
همچنین، خصوصیات ظاهرى حروف، نمایان گر هویت بصرِى آنان 
هســتند. آواها و پیام هاى بصرى حروف بــا طراحِى  حروف آغاز 
مى شوند و از طریق گونه هاى مختلف طراحى به چشم مى رسند. 
نخســتین مرحله براى انتقال پیــام، از طریق گزینش آگاهانه ى 
فونــت صورت مى گیرد. تایپ فیس  هاى مختلف داراى بار معنایى 
متفاوتى در ذاِت خود هســتند که بر مفهوم نوشــتارى کلمات 
تاثیر مى گذارند. آنهــا مى توانند مخاطبان را در چگونگى ارتباط 

برقرارکردن و واکنش نشان  دادن به پیام ها راهنمایى کنند.
تداعى، به عنوان یکى از ویژگى هاى معنایى در ظاهر حروف، 
داللــت بر این امر دارد که ارتباط به وجود آمده توســط حروف 
مى تواند تجربه ى خاصى را در مخاطب برانگیزد. به عبارت دیگر، 

تایپ نگارى در عنوان بندى فیلم
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تداعــى معنایــى در تایپ فیس هاى مختلف تــا حدودى حاصل 
پیوستگِى تاریخى ـ   فرهنگى و یا پیوستگى هاى شخصِى مخاطب 
مى باشــد (Krasner, 2014, 192-194). براى مثال، استفاده از 
طراحى حروف کوفــى در عنوان بندى فیلم هایى در ژانر تاریخى ـ 
مذهبى، ضمن برخــوردارى از حال و هواى فیلــم، مى تواند در 

تداعى معنایى به صورت هرچه صریح تر مؤثر واقع شود.
با توجه به نمودار 1، مالحظه مى شود در مجموِع 80 عنوان بندى 
مطالعه شده در این پژوهش، استفاده از تایپ فیس زر (20درصد) 
بیشترین فراوانى را داراست. این تایپ فیس در 16 فیلم استفاده شده 
اســت. پــس از آن، حروف تیتــر در 15 فیلــم (18/75درصد)، 
دســت نویس28 در 11 فیلم (13/75درصد)، تایپ فیس نستعلیق 
در 8 فیلــم (10درصد)، یاقوت در 6 فیلــم (7/5 درصد)، نازنین 
در 5 فیلــم (6/25 درصد)، میترا در 4 فیلــم (5 درصد)، هما در 
4 فیلــم (5 درصد) و ترافیک  در 3 فیلم (3/75 درصد) اســتفاده 
شده اند. کمترین فراوانى به تایپ فیس هاى ادوبى عربیک، اصفهان، 
شابلون، شــفیق2، فرناز، کودك، کوفى تزئینى و نسخ اختصاص 
دارد کــه هر کدام در 1 فیلم (1/25 درصد) به کار برده شــده اند.

در هر اثر تایپ نگارانه، تایپ فیس ها مى توانند به لحاظ فرمى، 
صورت هــاى متفاوتى به خود بگیرند. اســتفاده از این صورت ها، 
منوط به تناســب آنها با محتوا و مفهوم اصلِى تایپ نگارى است؛ 

به طورى که افزودِن ریتم و اشــکال متفاوت در میانه ى متن، به 
واســطه ى محتواى اصلى صورت مى پذیــرد. وزن29 و حالت30 از 

ارکان اساسى در فرم کلى تایپ فیس ها محسوب مى شوند.
در تایپ فیس هاى  فارسى براى بیان معنا هاى متفاوت، معموالً 
وزن حروف در دو موقعیت متوســط31 و سیاه32 مطرح مى شود. 
در نمونه هاى مورد بررسى، با وجود ایجاد مشکل خوانایى حروف 
ســیاه در برخى مواقع در رسانه هاى نورى، غالب تایپ فیس هاى 
اســتفاده شــده در عنوان بندى ها، در وزن سیاه (62/31 درصد) 
مورد استفاده قرارگرفته اند؛ درحالى که میزان بهره گیرى از حروف 
متوسط (37/68درصد) مى باشد (نمودار2). از آنجایى که وزن و 
حالت حروف از مشــخصه هاى تایپ فیس  مى باشند؛ بررسى آنها 

بر روى حروف دست نویس در نمودار2 و3 صورت نگرفته است.
حروف با وزن هاى متفاوت، از طریق قرارگیرى در موقعیت هاى 
مختلــف تایپ نگارى، دیــده و پیام بصرى آنهــا به همراه مفهوم 
کلمات درك مى شود. اســتفاده از فونت در اندازه ى کوچک و با 
وزن هــاى متفاوت باید به دقت صورت گیرد، چرا که «حروف در 
صفحات نمایش، پهن تر و ســیاه تر از آنچه در واقع هستند، ارائه 
مى شــوند» (Gorden, 2001, 34). نزدیکى برخى حروف سیاه 
به یکدیگر و تداخل آنها با هم باعث اختالل در قابلیت تشخیص 
حــروف و بازخوانش پذیرى آنها مى گردد. به طور مثال، دو حرف

تصویر2- اتصال حروف سایه دار و دور خط دار.
(Bellantoni and Woolman, 2000, 12) :ماخذ

تصویر1- ایجاد مشکل در تشخیص حروف در صورت به کارگیری حروف سیاه در 
اندازه ی کوچک.

(Bellantoni and Woolman, 2000, 12 )  :ماخذ

N: 69نمودار 2- وزن حروف مورد استفاده در عنوان بندی فیلم های ایرانی.          N: 80نمودار1- انواع تایپ فیس در عنوان بندی فیلم های ایرانی مورد مطالعه.                                   
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n  و r که در فاصلــه ى نزدیک و با اندازه ى کوچک به کار گرفته 
مى شــوند به صورت m و نیز دو حرف l و c شــبیه به d  دیده 
 (Bellantoni and Woolman, 2000, 12) و خوانده مى شــوند
(تصویر1).  اســتفاده از جلوه هاى مختلف مانند سایه دار کردن و 
یــا دور خط دار کردن حروف نیز در صفحات نورى، باعث کاهش 
سرعت خوانش و اختالل در بازخوانش پذیرى یا قابلیت تشخیص 

حروف مى شود (تصویر2).
حروف در دو حالت ایســتا33 و مــورب34، امکان درك مفاهیم 
مختلف را در ارتباط هاى نوشــتارى فراهم مى آورند. در نمونه هاى 
مورد مطالعه، بیشترین فراوانى به استفاده از تایپ فیس  ها در حالت 
ایستا (97/10درصد) تعلق داشت و فقط در 4/34 درصد از موارد از 
حالت مورب حروف استفاده شده بود (نمودار3). میزان پراکندگى 
تایپ فیس ها در حالت هاى مختلف، حاکى از سختى خوانش حروف 
در حالت مورب اســت. افــزوِن بر این، خــوِد حالت حروف اغلب 
یکسان نبوده و مى توانند در طول زمان در عنوان بندى تغییر یافته 
و تحت تاثیر فضاى عنوان بندى قرار گرفته و پیام رســانى کنند. به 
طور مثال، قرارگیرى حروف در حالت مورب در کنار حروف ایستا، 
داراى تاکید بیشــترى به لحاظ ترتیب خوانش مى باشد و یا تغییر 
ناگهانى حروف از حالت ایستا به مورب و البته در حرکت، مى تواند 
حس انتقال ســرعت بیشــتر جهت خروج از زمینه را در مخاطب 
برانگیزد. این امر نقش مخاطبان به عنوان دریافت کنندگان پیام و 

درك از ظاهر حروف را تغییر مى دهد.

ساختار متنی حروف

ترکیب بندى حروف به طور خاص در ساختارهاى متنى ارائه 
مى شــوند که توام با خصوصیات ظاهرى حروف، ســازمان دهى 
معنــادارى را بــه نمایش مى گذارنــد. فعالیت هاى ســاختارى 
تایپ نــگارى، حــروف را در قالــب کلمات، عبــارات، جمالت، 
پاراگراف هــا و متــن گــردآورى مى کنند. در فهمى وســیع تر، 
تایپ نــگارى سیســتمى از تجمع حروف اســت کــه عالوه بر 
قراردادهاى زبان شناسانه، بر طبق مضامین از پیش طراحى شده، 
 Ellison, 2006; Baines and) مرتــب و چیدمــان مى شــوند

Haslam, 2005, 6). کلمات از طریــق این قراردادها خوانده و 
تصاویر متفاوتى را در ذهن مخاطب بازســازى مى کنند. طراحان 
در تایپ نگارى براى نزدیک کردن حروف به وجه تصویرى و القاى 
معناى مشــابه وراى مفهوم کلمه، گســتره ى وسیعى از عناصر 

ظاهرى و ساختار متنى حروف را به خدمت مى گیرند.
پاراگراف35، به ترتیــِب قرارگیرى کلمات در قالب جمالت در 
 Baines and Haslam,) یک محدوده ى تعریف شده، اشاره دارد
193 ,2005). در تایپ نــگارِى پاراگــراف نیــز هماننــد دیگر 
تایپ نگارى هــا، تالش براى درك مفاهیــم بصرى کلمات ضمن 
مفهوم نوشتارى آنها، جست وجو مى شود. پاراگراف ها در کلى ترین 
حالت، در سه موقعیت راست چین36 ، وسط چین37 و چپ چین38 
جاى مى گیرند. اغلــِب چیدمان  حروف در عنوان بندى هاى مورد 
مطالعه در این پژوهش به صورت راست چین بوده (67/5 درصد) 
که علت آن را مى توان جهت خوانش متن در زبان فارسى دانست. 
پس از آن، با اختالف نه  چندان زیادى (58/75 درصد)، چیدمان 
حروف در نمونه هاى مورد بررســى به صورت وســط چین بوده 
است و کمترین فراوانى در نمونه ها مربوط به چیدمان چپ چین 

(23/75 درصد) مى  باشد (نمودار4).
 ترازکردن پاراگراف ها مى تواند صــرف نظر از جهت خوانش 
متن در زبان هاى مختلف، چیده و سطحى دیگر از معنا را تفسیر 
کند. چیدمان حروف در قالب پاراگراف هاى نسبتاً طوالنى، بیشتر 
به عنوان یک شیوه ى ارائه در عنوان بندى هاى انتهایى فیلم مطرح 
مى شوند (Byrne and Braha, 2012). البته این به معناى عدم 
حضور پاراگراف در عنوان بندى  ابتدایى نمى باشــد. در بســیارى 
از مــوارد، مجموعه ى چندین نام تحــت عنوان یک پاراگراف در 

عنوان بندى ابتدایى فیلم نیز ظهور مى یابد.     
ساختار، عامل تعیین کننده ى فضاهاى خاکسترى در تایپ نگارى 
متون است. ساختارِ متنِى حروف، موقعیت هاى متفاوتى را بر اساس 
فواصل خلق مى کند که بر پایه ى آنها، ارائه ى معناى بصرى و حسى 
از تداوم متن شــکل مى گیرد. «فواصل در تشخیص سلسله مراتِب 
دیده شدن و خواندن کلمات در صفحه و در نتیجه، درك معناى حروف 
نقش اساسى دارند» (Bellantoni and Woolman, 2000, 48). این 
فاصله ها در ساختار متن در موقعیت هایى چون فاصله ى بین حروف39، 

نمودار 4- ترازکردن پاراگراف در عنوان بندی فیلم های ایرانی.                   N: 80N: 80نمودار 3- حالت حروف مورد استفاده در عنوان بندی فیلم های ایرانی. N: 69
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فاصله ى بین کلمات40 و فاصله ى بین ســطرها41  مطرح مى شوند.
فاصله ى میان حروف، به محدوده ى درون و مابیِن حروف در 
یک کلمه اشاره دارد. این محدوده مى تواند بر حسِب فرِم حروف 
که گاهى فرم هاى توپــر و مثبت و در برخى تایپ فیس ها داراى 
ریتمى از فضاهاى منفى اســت، دچار تغییر شود. در مجموعه ى 
نمونه هاى مطالعه شده از میان فیلم هاى ایرانى، بیشترین فراوانى 
از لحــاظ فاصله ى میان حــروف، مربوط به فاصله ى متوســط 
(61/25 درصد) اســت و پس از آن فاصله ى کم بین  حروف (30 
درصد) قرار داشــته و ســپس کمترین فراوانى (7/5 درصد) به 
فاصله ى زیاد میان حروف فارســى در تایپ نگارى عنوان بندى ها 

تعلق دارد (نمودار5).
کلمات با اتصال حروف به یکدیگر شکل مى گیرند و از طریق 
تغییر فواصل، این اتصاالت حاالت متفاوتى مى یابند. این حاالت 
به عنوان کمک  براى درك بهتر مفاهیم و پیام هاى بصرى کلمات 
عمل مى کنند. مخاطب از طریق تجربه ى خود، این فشردگى و از 
هم گسستگى میان حروف در کلمات را دیده و پیام آن را تفسیر 
 .(Baines and Haslam, 2005, 138-140) و معنــا مى کنــد
براى مثال، فشــردگى بیش از حد حروف در یک کلمه، منجر به 

احساس فاصله ى بیشترى میان کلمات در متن شده و همچنین، 
افزایش فاصله میان حروف باعث گسیختگى متن مى گردد. 

فاصله ى بین کلمات، گونه اى دیگر از ســاختار متنى حروف 
است و به حِد میان آخرین حرف در کلمه تا اولین حرِف کلمه ى 
 .(Baines and Haslam, 2005, 138) بعدى اطالق مى شــود
در بررســى عنوان بندى هــاى نمونه در این پژوهش، بیشــترین 
فراوانى در فاصله ى متوســط میان کلمــات (53/75 درصد) به 
چشم مى خورد. پس از آن، به ترتیب فاصله ى کم (32/5 درصد) 
و فاصله ى زیاِد میان کلمــات (13/75درصد) از فراوانى کمترى 
در عنوان بندى ها برخوردار هســتند ( نمودار 6). فاصله ى میان 
کلمات الزمه ى خوانش صحیح متن مى باشــد، اما جایى که این 
فاصله بیش از حد متعارف افزایش یابد، منجر به شکستگى سطر 
شده و تکرار این شکســتگى به تقویِت پراکندگى سطرها کمک 
مى کند. از دیگر مشــکالتى که توسط فاصله گذارى نامناسب در 
متن پدید مى آید، ایجاد رودخانه42 در طراحى پاراگراف مى باشد 
به طورى که باعث گمراهى روابط منطقى در سطرها و تداخل آنها 
با یک دیگر مى شود. تایپ نگارى در عنوان بندى پایانى فیلم ها که 
عموماً به صورت پاراگراف هایى طوالنى حاوى نام افراد، سازمان ها 
و غیره مى باشــد، شکاف و فاصله ى ســفید حاصل از رودخانه را 

نمودار 7- فواصل بین سطرها در عنوان بندی فیلم های ایرانی.                                    نمودار 6- فواصل بین کلمات در عنوان بندی فیلم های ایرانی.                                   

نمودار 5- فواصل بین حروف در عنوان بندی فیلم های ایرانی.

تصویر3- ایده  پردازی توســط فاصله ی کم میان ســطرها، نمایی از عنوان بندی 
ابتدایی فیلم برف، 1392.

N: 80ماخذ: (اصل فیلم)    

N: 80 N: 80
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به بهترین شــکل در عنوان بندى ها نشان مى دهد. هم چنین در 
مواردى به عنوان مثال، نام برخى افراد و یا سازمان ها، طوالنى تر 
از حد معمول دیگر اسامى مى باشد و با توجه به ظرفیت  محدود 
صفحه ى نمایش، طراحان ناگزیر به استفاده از حروف در اندازه ى 
کوچک تر و یا چیدمان این دسته از اسامى در دو سطر مى باشند 
 Byrne and) که ایــن نیز با بروز خطا در خوانش همراه اســت
Braha, 2012, 76).  لــذا با توجه به این نکات و اندیشــیدن به 
راه حل هایى چون تغییر در فواصل کلمات و سطرها، مى توان در 

جهت جلوگیرى از بروز این مشکل گام برداشت.
فاصله هــا ى بین ســطرها، نماى عمومى پاراگراف را شــکل 
مى دهند. فاصله ى بین سطرها، فاصله ى عمودى میان پایین ترین 
خط کرســِى43 حروف تا باالترین  خط  کرســى44 در سطر پایین 
آنها را شامل مى شــود که با هدِف رسیدن به یک قالب منسجم 
براى بیان محتوایى معین، تعیین مى گردد. بر اســاس داده هاى 
پژوهش حاضر، فاصله ى میان ســطرها در عنوان بندى هاى مورد 
مطالعه، به طور کلى در ســه گروه قابل تقســیم هستند که به 
ترتیِب میزان استفاده از آنها به این قرارند: فاصله ى متوسط میان 
ســطرها (52/5 درصد)، فاصله ى زیاد (35 درصد) و فاصله ى کم 
بین ســطرها (11/25 درصد). وجود فاصله ى کم بین سطرها با 
اختالف زیادى نســبت به دو گروه پیشــین در نمونه ها مشاهده 
مى شــود (نمــودار7). به طور معمول، در بســیارى از علوم و در 
هنرها نیز تعیین قواعد و اصول مشــخص از پیش تعریف شــده 
همواره مطرح اســت، این در حالى اســت که براى ایجاد آثارى 
خالقه و هدف مند، مى توان با در نظر گرفتن این اصول، دســت 
به ساختار شــکنى هایى زد. فاصله ى ســطرها، فراتر از آنچه براى 
خوانش متن در نظر گرفته مى شود، مى تواند با توجه به محتواى 
پیام، تغییر کند. در چنین شــرایطى، مخاطــب در نگاه اول، بار 
معنایى پیام را درك و ســپس به خواندن آن مى پردازد. به عنوان 
مثال، تشــکیل کلمات در عنوان بندى فیلم برف به رنگ ســفید 
بــر روى پس زمینه اى ثابت و به رنگ ســیاه به نحوى اســت که 
پس از ظهــور در صفحه به آرامى در جهــت پایین کادر تصویر 
حرکت کرده و کلمات مختلف با فاصله ى بســیار کم نســبت به 

دیگر ســطرها، بر روى یکدیگر مى نشــینند. این چیدمان که در 
راستاى ایده ى اصلى عنوان فیلم صورت گرفته است، تصویرى از 

بارش برف را توسط تایپ نگارى فراهم مى سازد (تصویر3).

حرکت

حرکــت در عنوان بندى فیلم، در دو بخــش حرکت حروف و 
حرکت زمینه مطرح مى باشد. در پژوهش حاضر، بررسى داده ها در 
عنوان بندى هاى مورد مطالعه، نشان مى دهد که بیشترین فراوانِى 
حرکت حروف، در دو موقعیت حروف ثابت (65 درصد) و متحرك 
(37/5درصد) به حــروف ثابت تعلق دارد (نمــودار8). همچنین 
بررسى حرکت در زمینه ى عنوان بندى ها، در موارد ثابت (56/25 

درصد) و متحرك (46/25 درصد) تعیین شده  است (نمودار 9).
 حروف مى توانند به گونه اى طراحى شوند که بر اساس فضاى 
کلى داستان فیلم حرکت هاى متفاوتى را در طول زماِن دیده شدن 
به خود گرفته و مفاهیم را به خوبى انتقال دهند. «مفهوم فضا در 
هنر با توجه بــه فاصله و ابعاد، اجزا و عناصر بصرى یک اثر معنا 
پیدا مى کند به این ترتیب سازمان دهى فضاى تجسمى معموالً با 
درك مکان، زمان، اشیاء و ارتباط آنها با یکدیگر انجام مى شود» 
(حســینى راد، 1386، 45). بدیهى است که تایپ نگارى متحرك 
در حوزه ى رســانه هاى نورى متشکل از ســکانس هاى پى درپى 
مى باشد، بنابراین ضمن استفاده از ساختارى منظم در هر فریم، 
این ترتیب باید در کلیه ى فریم هاى متوالى نگه داشــته شــود؛ 
به طورى که مخاطب بتواند کلمات و یا عبارات را به راحتى و بدون 

گمراهى از روابط آنها خوانده و درك کند. 
فضا- زمان یک پیوستگى چهار بُعدى است که سه بُعد فضا را 
با بُعد زمان ترکیب مى کند. «نســبت فضا به زمان»، مفهومى در  
بردارنده ى سرعت است که فضا و زمان را با هم جمع و یکپارچه 
مى ســازد (کریمى، 1387). بنابراین، هر عنصر متحرك نه تنها 
باید طول و عرض و ارتفاع داشــته باشــد که باید در برگیرنده ى 
تداوم زمانى نیز باشد. چنانچه ارولین پانوفسکى45 در مقاله اى به 
نام سبک و رســانه در تصاویر متحرك به مسئله ى سازمان دهى 

نمودار 9- حرکت زمینه در عنوان بندی فیلم های ایرانی.                                    N: 80N: 80نمودار 8- حرکت حروف در عنوان بندی فیلم های ایرانی.                                   
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با رشــد، گسترش و فراگیرشدن روزافزون رسانه هاى نورى 
و دیجیتالى و به دلیل تفاوت بین تایپ نگارى براى رســانه ها ى 
مذکور نســبت به رسانه هاى چاپى، آشنایى طراحان با اصول و 
ساختار حروف فارسى در بســتر رسانه هاى نورى و دیجیتالى 
ضــرورى به نظر مى رســد. پژوهــش حاضر به عنــوان قدمى 
مقدماتى در این راه، انجام پژوهش هاى بیشتر در این حوزه را 

به وضوح نشان مى دهد.
همان طور که گذشــت، در طراحى عنوان بندى 80 نمونه ى 
مورد مطالعه ى این تحقیق، بیشتر از تایپ فیس زر استفاده شده 
است. این یافته شــاید بررسى ساختار تایپ فیس زر را از منظر 
استفاده ى آن در رسانه هاى نورى بیش از پیش مى نمایاند. این 
ارزیابى مى تواند به درك نقاط ضعف و قوت این تایپ فیس براى 
استفاده در رســانه هاى نورى و دیجیتالى بیانجامد و همچنین، 
مى تواند به اصالح این تایپ فیس براى استفاده در این رسانه ها 
منتهى گردد. البته باید در نظر داشــت که تایپ فیس زر، یکى 
از قدیمى ترین تایپ هاى فارســى مورد اســتفاده است و ممکن 
است که فراوانى این تایپ فیس در طراحى عنوان بندى ها نیز از 

اینجا ناشى شود. 
از طرفــى، نتایــج پژوهش حاکى از این اســت که بیشــتر 
تایپ فیس هاى مورد اســتفاده در طراحى عنوان بندى هاى مورد 
بررسى، در وزن ســیاه به کار گرفته شــده اند؛ درحالى که مرور 
ادبیات نشــان مى دهد، معموالً در رســانه هاى نورى از این وزِن 
حروف اســتفاده نمى شود؛ چرا که خوانایى و بازخوانش پذیرى را 
دچــار اختالل مى نماید. در مطالعــه ى عنوان بندى هاى نمونه ى 
تحقیق، به درســتى بیشــترین فراوانى به تایپ فیس هایى تعلق 
داشــت که در حالت ایســتا به کار گرفته شــده بودند و کمتر از 

حاالت دیگر حروف استفاده شده است. 

چیدمان حروف در بیشــتر نمونه هاى مطالعه شده، راست چین 
بوده که احتماالً به دلیل جهت خوانش متن در فارســى است. در 
این نمونه ها، کمتر از تغییر فاصله ى حروف یا کلمات استفاده شده 
و بیشترین مورد استفاده از لحاظ فاصله ى میان حروف و یا کلمات 
مربوط به فاصله ى متوسط یا معمولى است. در فواصل بین سطر ها 
نیز به طور عمده از فاصله ى متوسط یا معمولى استفاده شده است. 
به این ترتیب به نظر مى رسد که طراحان کمتر در وضعیت معمول 
فاصله ى حروف، کلمات یا سطر ها در جهت محتواى فیلم تغییرى 
ایجــاد نموده اند، در حالى که از ایــن قابلیت به خوبى مى توان در 

جهت نمایش محتواى فیلم بهره جست.
در مورد حرکت حروف و یا حرکت زمینه ى عنوان بندى ها نیز 
بیشترین فراوانى مرتبط با موقعیت ثابت است. در این زمینه، به 
نظر مى رســد که مى بایست نسبت بین این نتایج و سال ساخت 
فیلم ها نیز بررسى شود تا مشخص گردد که آیا این عدم استفاده 
از قابلیت حرکت به محدودیت فن آورى در زمان ســاخت فیلم ها 

ارتباط دارد یا خیر.    
به هر ترتیب، گر چه بــا نگاهى گذرا به عنوان بندى فیلم هاى 
ایرانى، به نظر مى رسد که بسیارى از تایپ نگارى ها در عنوان بندى 
فیلم هــاى ایرانى در قالب ذکر نام و ســمت افراد و نه بیان حال  
و  هــواى فیلم جاى دارند؛ با این حال، با قبول توانایى هاى حروف 
فارســى به عنوان یکى از اصلى ترین ارکان برقــرارى ارتباط در 
عنوان بندى ها و عملکــرد آن به مثابه ى برقرارکننده ى ارتباطات 
نوشــتارى، مى توان گســتره ى تایپ نگارى امروز را در بررســى 
تایپ نگارى هاى متحرك در رســانه هاى نورى، بى مرزتر و بسیار 
فراخ تر یافت؛ به نحوى که با مطالعه ى ســاختار حروف  فارســى 
همچنین آشنایى با ویژگى هاى فنى رسانه هاى نورى مى توان به 

عنوان بندى هایى تاثیرگذارتر رسید.

نتیجه

زمانى فضا در آثار متحرك اشــاره کرده و معتقد است که تصاویر 
متحرك، ما را به این ســازماندهى نزدیک مى ســازند. اگرچه در 
برخى هنرها، فضا جنبه ى ایستا دارد و قابل تغییر نیست؛ اما در 
تصاویر متحرك، فضا، ویژگى ایستایى خود را از دست مى دهد و 

کیفیتى پویا و زمانى مى یابد (پانوفسکى، 1997). 
تایپ نــگارى در صفحــات نــورى بــا ســاختارهاى زمانــى 
واحد بندى شده اى در یک فریم، متکى بر نظمى براى ارائه ى حروف 
در پى  یکدیگر، مطرح مى شــود. مجاورت و توالى سکانس ها باید 
به گونه اى باشــد که مخاطب، فرصت خواندن و درك مطلب متن 
درون کادر را داشــته باشد؛ این درحالى است که با تغییر زمان در 
ایجاد، حضور و خروج فریم ها نســبت به یکدیگر مى توان آنها را به 
لحاظ اهمیت و بر مبناى ایــده ى اصلى تایپ نگارى  اولویت بندى 
کرد؛ به طورى که این طراح اســت که زمان را براى دیده شدن و 
یا نشــدن حروف به طور کامــل، در اختیار مخاطب قرار مى دهد. 

«عناصر متحرك تایپ نــگارى مى توانند احساســات متفاوتى را 
به واســطه ى نوع حرکت در کادر تصویر ارائه کنند. در بســیارى 
از مــوارد، حروف به عنوان یک عنصر نوشــتارى دیــده و خوانده 
نمى شوند،  بلکه در قالب شکلى فیزیکى، استعاره اى از معناى مورد 
نظر طراح مى باشــند» (Krasner, 2014, 200). هدف اصلى در 
تایپ نگارى متحرك، همراهى چشم مخاطب براى پیروى از مسیر 
تعریف شــده و خلق دیاگرام بصرى در بازه ى زمانى خاصى است 
که بر اســاس اولویت بندى حضور حروف در کادر حاصل مى شود 
در  (Bellantoni and Woolman, 2000). چیدمــان حــروف 
فریم هاى متوالى نمى تواند به صورت اتفاقى و از روى انتخاب هاى 
ناآگاهانه صورت پذیرد، چرا که در این صورت، چشمان مخاطب به 
جاى دنبال کردن متن به یافتن آن در کادر مى پردازد و این نه تنها 
باعث سردرگمى او مى شود که وى را از خواندن و درك مطلب در 

زمان تعیین شده براى هر فریم دور مى کند. 
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پی نوشت ها

1 Typography.
2  در میان واژه  هاى فارســى براى کلمه ى type face، برابرنهاد مناســبى 
که با مفهوم اصلى آن ســازگار بوده و با واژه هایى چون type design یکسان 
تلقى نشــود، یافت نشــد. بنابراین، در طول مقاله عنوان "تایپ فیس" بى هیچ 

برگردانى، رساتر به نظر آمده و به این صورت استفاده شده است.
3  خوانایى، ترجمه ى کلمه ى readability است. 

 legibility 4  بازخوانش پذیرى ترجمه اى اســت که داریوش آشورى براى
به کار مى برد. بازخوانش پذیرى و خوانایى مانند هم نیستند. بازخوانش پذیرى 
مســلماً خوانایى را متاثر مى کند و برعکس. بازخوانش پذیرى قابلیتى است که 
به واســطه ى آن حروِف منفرد مى توانند از دیگر حروف تشخیص داده شوند. 
عواملى که بر بازخوانش پذیرى تاثیرگذارند عبارتند از: شــکِل کلماِت متمایز؛ 
عناصر ساختارى حروف (اسندرها، دیســندرها، کانترها و سریف ها)؛ اندازه ى 

.(Jury, 2009) تایپ و نهایتاً کنتراست رنگ حروف با زمینه
5 Quasi-Statistical Style. 
6 Purposeful. 
7 Convenience Sampling. 

8  برابرنهاد این اصطالح در زبان فرانســه titrage  یا generique در زبان 
انگلیســى titling است. در زبان فارسى برابر نهاده ى عنوان گذارى نیز براى آن 

به  کار رفته است (سعیدى پور، 1376، 85).  
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 .

21  براى مطالعه ى بیشتر مى توان به مقاله ى زیر رجوع کرد:
Osgood, C; Suci, G. J & Tannenbaum P. H (1957), The Mea-

surement of meaning.Champaign-Urbana, IL: University of Il-
linois Press.

22 Stylized.
23 CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black).
24 RGB (Red, Green, Blue).
25 Subtractive Colors.
26 Additive Colors.
27 Color Bleeding.

28  حروف در عنوان بندى فیلم هاى ماه عســل، بى قــرار، ذبیح و طوقى در 
جامعه ى نمونه با ظاهرى مشــابه به کار رفته اند. طراحى این حروف در گذشته 
گاهى به وســیله ى پهناى قلم مو نیز صورت گرفته و از آنجایى که این حروف در 
میان تایپ فیس هاى موجود در سیســتم هاى کامپیوترى فعلى یافت نشــد. در 
جدول طراحى تایپ فیس ها، در دسته بندى حروف دست نویس قرار داده شده  اند.

29 Weight.
30 Posture.
31 Medium or Regular.
32 Bold.
33 Normal or Roman.

34 Oblique or Italic.
35 Paragraph.
36 Align-Right.
37 Align-Center.
38 Align- Left.
39 Kerning.
40 Spacing.
41 Leading.
42 River.
43 Descender.
44 Ascender.
45 Erwin Panofsky (1902– 1968).
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