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چکیده

ــره فارســی  ــه ترجمــۀ فیلم  هــای غی ــودکان ک ــی فيلم  هــاي ک ــه  ای از لوگوهــای )آرم/ نشانه  نوشــت  ( تلفیق  مجموع

هســتند، نشــانه  های تصویــری و نوشــتاری را دربــر می  گیرنــد. پرســش اصلــی مقالــۀ پیــش رو ایــن اســت 

ــور  ــت و حض ــه اس ــودکان چگون ــای ک ــی فیلم  ه ــره فارس ــز غی ــی و نی ــوی فارس ــان لوگ ــت می ــۀ بینامتنی ــه رابط ک

نشــانه  های تصویــری و نمادیــن در ایــن   آثــار بــا محتــوای فیلــم مرجــع چــه ارتباطــی دارد. روش تحقیــق توصیفــی 

ــه  ــت. تجزی ــی اس ــرداری و تصویرخوان ــق فیش  ب ــه  ای از طری ــب کتابخان ــردآوری مطال ــت. روش گ ــی اس ـ تحلیل

تحلیــل داده  هــا کیفــی اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می  دهــد، بینامتنیــت   ِقــوی میــان زبــان فارســی و محتــواي 

فیلــم و لوگــوی فارســی فیلــم وجــود دارد. رابطــۀ بینامتنیــت ضعیــف و قــوی میــان طراحــی عنــوان فارســی و غیــره 

ــل بررســی اســت. نشــانه  های تصویــری و رنگ  هــا در لوگوهــای  ــاط رنــگ و فــرم قاب ــار ازنظــر ارتب فارســی ايــن آث

ــم فارســی،  ــب طراحــان نام  هــاي فيل ــد. اغل ــم دارن ــوای فیل ــه محت ــم برگرفتگــی و ارجــاع مســتقیم ب فارســِی فيل

گرایــش بــه تصویری  کــردن و کاربــرد عناصــر زیــاد در طراحــی لوگــوي فيلــم را نشــان می  دهنــد ایــن در حالــی اســت 

ــد.  ــری   دارن ــرد نشــانه  های تصوی ــه کارب ــره فارســی برخــورد حداقــل و مینیمــال نســبت ب کــه نمونه  هــاي غی
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مقدمه

ــاي اصــول علمــي گرافيــك طراحــي  ــا نشــانه  اي مشــخص اســت كــه برمبن لوگــو، آرم ي

ــای  ــوان، 1381: 31(. لوگوه ــد )پهل ــت مي  باش ــا صنع ــد ي ــك برن ــام ي ــي ن ــده و بازنماي ش

تلفیقــی محصــول ارتبــاط نشــانه  های شــمایلی و نوشــتاری در طراحــي ايــن نشــانه  ها 

هســتند )پهلــوان، 1381: 33(. لوگوهــا، عــالوه بــر جنبه  هــای کارکــردی )زبانــی( کــه وظیفــۀ 

انتقــال اطالعــات بــه مخاطــب را برعهــده دارنــد بــا ویژگی  هــای زیبایی  شــناختی همراه انــد. 

بیــش  از مالحظــات  ویژگی  هایــی  بــا  نوشــتاری  نشــانه  های  طراحــی  ایــن صــورت  در 

ــن  ــک مت ــی از ی ــوان بخش ــود به  عن ــروف خ ــکل های ح ــت، ش ــراه اس ــناختی هم زیبایی  ش

اهمیــت پیــدا می  کننــد و معنــای کلــی ترکیــب و شــکل گرافیکــی آن همچــون نمــاد اســت 

ــی  ــا ادراک زبان  شناس ــط ب ــت( مرتب ــان نوش ــو )نش ــی لوگ ــه زبان )Machin, 2007:87(. وج

ــه  ــد. وج ــته باش ــب داش ــان مخاط ــا زب ــت ب ــد مطابق ــو بای ــن لوگ ــت، بنابرای ــب اس مخاط

ــه تمهیدهــای بصــری و شــیوه  های طراحــی شــكلي آن اســت.  زیبایی  شناســی  آن وابســته ب

ــرد و  ــکل می  گی ــب ش ــن مخاط ــی در ذه ــبات زبان ــق مناس ــتار از طری ــح نوش ــای صری معن

ــت،1400:  ــد )عابددوس ــال می  یاب ــری انتق ــری و تصوی ــر بص ــق عناص ــی از طری ــای ضمن معن

23(. بایــد توجــه داشــت کــه لوگــو، آرم يــا نشان    نوشــت به عنــوان معــرف مرجــع خویــش، 

بخشــی از جنبه  هــای دیــداری و هویــت بصــری مرجــع اســت و بایــد از دیگــر عالئــم مشــابه، 

 vestergaard( متفــاوت باشــد و اطالعــات را به صــورت هدفمنــد به  مخاطــب عرضــه کنــد

.)& Schroder,1985:10

ــت  ــرح آن اهمی ــن ط ــت؛ بنابرای ــم اس ــر فيل ــره و منظ ــي از چه ــوان بخش ــو به عن  لوگ

زیــادی دارد و بــرای بیــان یــک عبــارت یــا تلقیــن یــک مفهــوم بــه مخاطــب طراحــي مي  شــود 

)Aaker & Bruzzone, 1981: 18(. لوگوهــاي تلفيقــي فيلم  هــاي كودكانــه موضــوع تحليــل 
حاضــر اســت. بايــد توجــه داشــت، طراحــی عنــواِن فیلــِم کــودک از حساســیت  های بســیاری 

ــر  ــح تصوی ــه ترجی ــودک ب ــدی ک ــر و عالقه من ــل درک تصوی ــه دلی ــت و آن ب ــوردار اس برخ

نســبت   بــه نوشــتار اســت. در ایــن راســتا طراحــی خالقانــه لوگــو ماننــد طراحــی هــر برنــد 

ــی نظیــر آگاهــی از مرجــع لوگــو، ترجیــح  دیگــری، اثربخــش اســت و باعــث ارتقــای عوامل

و نگــرش ویــژه بــه آن می  شــود )Van Grinsven & Dos, 2016: 261(. تمهیــد همــراه 

ــبب  ــم، س ــوان فیل ــتاری عن ــانه  های نوش ــا نش ــری ب ــداری و تصوی ــانه  های دی ــدن نش ش

تقویــت معنایــی لوگــو می  گــردد کــه قــرار اســت از فرســتنده یــا مرجــع بــه بیننــده انتقــال 
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ــد«  ــری دارن ــل درک بص ــای قاب ــود کده ــر و وج ــادگی در تصوی ــاز به س ــودکان نی ــد. »ک یاب

)Seiter,1992:50( و یکــی از کانال  هــای ارتباطــی کــودک و فیلم هــا و محصــوالت نمايشــي 
ــون  ــال تلویزی ــا و نه ــبکه پوی ــده در ش ــای پخش ش ــی از فیلم  ه ــت. بخش ــواِن آن اس عن

ــش  ــان نمای ــور هم زم ــده را به  ط ــم ترجمه ش ــی فیل ــره فارس ــی و غی ــای فارس ــران، نام  ه ای

می  دهنــد. گاهــی لوگــوی فارســی و غیــره فارســی شــخصیت مســتقل از یکدیگــر دارنــد و 

ــد  ــر قص ــن حاض ــورد. مت ــم می  خ ــو به  چش ــوع لوگ ــن دو ن ــان ای ــباهت  هایی می ــی ش گاه

دارد بــه بررســی پیش  متن هــای اصلــی تأثیرگــذار در طراحــی ایــن آثــار بپــردازد و بــه ایــن 

پرســش پاســخ دهــد کــه رابطــه بینامتنیــت میــان طراحــی لوگــوی فارســی و غیــره فارســی 

ــات  ــی از اصطالح ــت یک ــت. بینامتنی ــه اس ــث، چگون ــم موردبح ــا، فیل ــع آن ه ــز مرج و نی

رایــج در حوزه  هــای مطالعاتــی نقــد ادبــی و هنــری اســت. اصطــالح بینامتنیــت بــرای بیــان 

ــق،1394:  ــی رود )نامورمطل ــه کار م ــی ب ــواه ادب ــری و خ ــواه هن ــا، خ ــان متن  ه ــه می رابط

ــرد  ــر روي متن  هــاي پيشــين شــكل مي  گي ــن ب ــوری بینامتنیــت هــر مت 134(. براســاس تئ

و مي  تــوان حضــور متن  هــاي پيشــين را در آن مشــاهده كــرد. بديــن ترتيــب هــر متنــي در 

شــبكه  اي از متن  هــاي متفــاوت دور و نزديــك، باواســطه و بی واســطه، هــم دوره و يــا ناهــم 

دوره، درون فرهنگــي يــا بــرون فرهنگــي و خــودآگاه و ناخــودآگاه شــكل می گیــرد کــه از ايــن 

ــرد.  ــاد ك ــن ي ــوان پيش  مت ــوان به عن ــد مي  ت ــن جدي ــكل  گيري مت ــذار در ش ــون تأثیرگ مت

ــی  ــز از پیش  متن  هاي ــودک ني ــم ک ــی فیل ــواِن فارس ــي عن ــق،1391: 51(. در طراح )نامورمطل

ــی  ــای آن بررس ــا پیش  متن  ه ــو را ب ــر لوگ ــاط ه ــوان ارتب ــت و می ت ــده   اس ــه ش ــر گرفت تأثی

ــورد  ــی م ــوران ژن ــت ل ــه بینامتنی ــت، نظری ــواع بینامتنی ــان ان ــل در می ــن تحلی ــرد. در ای ک

توجــه اســت تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه رابطــه بینامتنیــت قــوی و یــا ضعیــف 

میــان لوگــوی فارســی و غیــره فارســی فیلــم و نیــز مرجــع آن هــا، یعنــی فیلــم مــورد بحــث 

ــًا در اینجــا  ــد کــه عموم ــا ویژگی  هــای نشانه  شــناختی همراه ان ــار ب ــن آث ــه اســت. ای چگون

ــا قــاب،  ــر ب ــر لوگــو همچــون ســایر تصاوی ــا تصوی ــم اســت. براین  مبن مرجــع نشــانه  ها فیل

 Kress & Van Leeuwen,( ماننــد پنجــره  ای، قصــد درگیرکــردن بیننــده بــا خــود دارد

46 :2006-60(  و ذهــن مخاطــب را بــه بافت  هــای گوناگــون فرهنگــی و اجتماعــی ارجــاع 
ــه مرجــع  ــًا ب می  دهــد )Kress & Van Leeuwen, 2006: 186(. از طرفــی مخاطــب، دائم

ــد. ــم می  اندیش ــوای فیل ــا و محت آن، فرم  ه
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پیشینه پژوهش

ــا موضــوع   مطالعــات پيشــينه تحقيــق نشــان مي  دهــد، پژوهشــي منطبــق و مرتبــط ب

ــه  ــرد ك ــاره ك ــينه  هايي اش ــه پيش ــوان ب ــي مي ت ــت ول ــه اس ــورت نگرفت ــر ص ــل حاض تحلي

بــه نشانه  شناســی نوشــتار یــا موضــوع ارتبــاط كــودك و رســانه ونيــز كــودك و نــام برندهــا 

ــو  ــد و لوگ ــام برن ــناختی ن ــل نشانه  ش ــر تحلی ــز ب ــات متمرک ــی از تحقیق ــد. برخ پرداخته  ان

هســتند و برخــی نمونه  هــا متعلــق بــه نشانه شناســی نوشــتارند. ولنتایــن )2003( در 

کتــاب »کاربــرد نشانه  شناســی در ســاخت برندهــای قدرتمنــد بــرای کــودکان« ارتبــاط 

ــرده  ــی ک ــد را بررس ــر برن ــا تصوی ــه ب ــودك در مواج ــی ك ــری و احساس ــد فک ــودک و رش ک

ــه  ــاری«، ب ــات تج ــو در تبلیغ ــی لوگ ــه »طراح ــون و داس )2016( در مقال ــت. ون گریس اس

ــه  ــیتر )1992( در مقال ــد. س ــاری پرداخته  ان ــای تج ــا لوگوه ــب ب ــی مخاط ــد رویاروی فراین

در  نشــانه  ها  ســاختاری  تحلیــل  اصــول  تلویزیــون«  و  ســاختارگرایی  »نشانه  شناســی، 

فيلم  هــاي تلویزیونــی را شــرح داده اســت. عابددوســت )1399( در مقالــه »تجزیه وتحلیــل 

فــرم و رنــگ آرم  هــای مربــوط بــه کــودکان بــا تأکیــد بــر نشــانه  های ارجاعــی و شــکل  گردانی« 

ــه کــودکان  ــوط ب ــا نشــانه  های شــکل  گردانی و ارجاعــی را در آرم  هــای مرب مواجــه کــودک ب

ــه »بررســي  ــي، حيــدري و اشــراقي )1395( در مقال ــرار داده اســت. خلدان مــورد تحلیــل ق

تايپوگرافــي كودكانــه و نقــش آن در رشــد تحليــل كــودكان« ايــن نتيجــه را مطــرح كرده  انــد 

كــه تايپوگرافــي جلــد كتــاب در رشــد تخيــل كــودكان از منظــر مباحــث تئــوري ارائه شــده، 

اثربخــش اســت امــا به صــورت دقيــق بايــد از علــوم روانشناســي در ميــزان اثــر و چگونگــي 

ــجودی )1390(  ــو و س ــت. دمیرچیل ــك گرف ــودكان كم ــل ك ــد تخي ــر رش ــي ب ــر تايپوگراف اث

در مقالــه »تحلیــل نشانه  شــناختی تایپوگرافــی فارســی« شــاخصه  های نشانه  شناســی 

نوشــتار در خــط فارســی را تدویــن و مــورد بررســی قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده  اند 

ــری  ــانه  ای تصوی ــام نش ــه نظ ــم ب ــی و ه ــانه  ای زبان  شناس ــام نش ــه نظ ــم ب ــروف ه ــه ح ک

ــل  ــا تحلی ــون« ب ــودک و تلویزی ــاب »ک ــر )1380( در کت ــر و جیل  مک  آل ــد. بری  گونت مرتبط ان

ــیارانه و  ــون را هوش ــودکان از تلویزی ــری ک ــیوه  های یادگی ــی، ش ــار تلویزیون ــی آث محتوای

متأثــر از ســطح آگاهــی بیننــدگان درگیــر شــناخته  اند. دریــک دســته  بندی اجتماعــی، 

ــور  ــانه مح ــور و رس ــب مح ــای مخاط ــی از رویکرده ــون، در طیف ــا تلویزی ــودک ب ــه ک رابط

ــون را  ــی، تلویزی ــال و دوم ــی فع ــوان مخاطبان ــودکان را به عن ــی ک ــه اول ــرد ک ــرار می  گی ق

ــری  ــف  زاده و اطه ــد. نج ــل می  شناس ــگاه منفع ــا ن ــی ب ــان معناهای ــه جه ــکل  دهنده ب ش
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ــی،  ــای تلویزیون ــت  مدرن در کارتون  ه ــی پس ــوان »نشانه  شناس ــا عن ــه  ای ب )1391( در مقال

ــا  ــن« ب ــتیل، بن  ت ــتان، کیم  باس ــر کوهس ــرلی، پس ــای آن  ش ــی کارتون  ه ــل نشانه  شناس تحلی

ــار پویانمایــی خارجــی و جســتجوی نشــانه  های پســت  مدرن در آنهــا از تبدیــل  مطالعــه آث

ــدرن  ــت م ــی پس ــی و روای ــام معنای ــرگرمی در دل نظ ــوژه  های س ــه س ــروزی ب ــودکان ام ک

ــگ«  ــانه  ها و فرهن ــودکان، رس ــاب »ک ــنجر )1394( در کت ــس و مایرمس ــته  اند. دیوی نوش

بــه تأثیــر رســانه و کــودک و ایجــاد فرهنــگ در ســاختار ذهنــی کــودکان از طریــق ســاخت 

فيلم  هــای تلویزیونــی پرداختــه اســت. نظيــف و نجــف زاده )1397( در پژوهشــي بــا 

ــالمي  ــوري اس ــون جمه ــوان تلويزي ــودک و نوج ــه ک ــي برنام ــل نشانه  شناس ــوان »تحلي عن

ايــران در دهه  هــاي 60 و 70، مطالعــه مــوردي كارتون  هــاي قصه  هــاي مجيــد، مدرســه 

ــي و  ــر سياس ــوب ام ــري چارچ ــا به  كارگي ــا« ب ــای تابه ت ــيرين و قصه ه ــاي ش ــا، دني موش  ه

نظريــه فرهنگــي كــودك در روش نشانه  شناســي پیــرس، بــه واســازي نظام  هــاي نشــانه  اي و 

منازعــه معنايــي حاصــل از آنهــا در برنامه  هــاي كــودك و نوجــوان توليــد تلويزيــون درگــذر 

ــاب  ــد. وســترگارد و شــرودر )1985( در کت ــروزي انقــالب پرداخته  ان از دو دهــه پــس از پي

ــه  ــا توج ــت. ب ــه اس ــات پرداخت ــانه  ها در تبلیغ ــرد نش ــث کارک ــه مبح ــات« ب ــان تبلیغ »زب

ــی  ــی تطبیق ــه بررس ــین ب ــای پیش ــک از پژوهش  ه ــچ ی ــده هی ــام ش ــی  های انج ــه بررس ب

ــاع  ــد و ارج ــودکان نپرداخته  ان ــاي ک ــی فيلم  ه ــره فارس ــی و غی ــای فارس ــی لوگوه و بینامتن

ــان نشــده اســت. ــم بی ــن فیل ــه مت ــار ب ــن آث ــری در ای نشــانه  های تصوی

مبانی نظری پژوهش

رابطه بینامتنیت قوی و ضعیف:

 لــوران ژنــی نظریه  پــرداز بینامتنیــت، بــر ایــن بــاور اســت کــه اصــوالً ویژگــی بنیادیــن 

بینامتنیــت بنیــان نهــادن روش جــدی در خوانــش متــون اســت کــه خوانــش صرفــًا خطــی 

را مضمحــل می  کنــد و از طریــق ارجاعــات بینامتنــی فرصتــی مغتنــم بــرای نوعــی خوانــش 

جایگزیــن فراهــم مــی  آورد )Jenny, 1982: 44(. ژنــی بــه مراتبــی در بینامتنیــت بــاور 

دارد کــه بــر پایــه میــزان و چگونگــی ارتبــاط دو متــن اســتوار شــده اســت. وی بــه دلیــل 

اینکــه گاهــی رابطــه دو متــن یــاد شــده صرفــًا بــر   اســاس حضــور مشــترک اســت و ایــن 

حضــور مشــترک تــا عمــق مضامیــن گســترش پیــدا نکــرده اســت، آن را بینامتنیــت ضعیــف 

می  دانــد. بینامتنیــت هنگامــی ابعــاد گســترده خــود را می  یابــد کــه دو متــن در جنبه  هــای 
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گوناگــون بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده باشــند. ایــن مراتــب دســت  کم می  تواننــد بــه دو 

دســته صــورت و مضمــون تقســیم شــوند. ازایــن رو چنان  کــه ارتبــاط بینامتنــی در دو متــن، 

در دو ســطح صــورت و مضمــون انجــام گیــرد، بینامتنیــت قــوی اســت، امــا اگــر ایــن روابــط 

ــق،  ــردد )نامورمطل ــی می گ ــف تلق ــت ضعی ــود، بینامتنی ــف ش ــه( متوق ــطح )الی در یک  س

1394: 193(. هنگامــی کــه روابــط بینامتنــی در ابعــاد گوناگــون آن گســترده شــود و فقط به 

تصویرپــردازی محــدود نگــردد، بینامتنیــت کامل  تــری اتفــاق افتــاده اســت. ژنــی ارزیابــی 

می  کنــد کــه اگــر یــک واحــد معنایــی فقــط امــکان نزدیکــی دو متــن را فراهــم کــرده باشــد 

و اگــر رابطــه متــن بــا متــن بــدون عناصــر ســاختارمند برقــرار شــده   باشــد، در این  صــورت 

ــوان آن  را یــک بینامتنیــت  ــوان از یــک بینامتنیــت حقیقــی ســخن گفــت بلکــه می  ت نمی  ت

ضعیــف نامیــد )نامورمطلــق، 1394: 194(. بینامتنیــت ضعیــف قایــل بــه   رابطــه  ای اســت 

کــه براســاس آن دو متــن تنهــا برمبنــای حضــور مشــترکی کــه بــه »عمــق مضامیــن گســترش 

پیــدا نکــرده اســت« باهــم در ارتبــاط هســتند و در شــکل  گیری یــک متــن نــه تمــام 

ــه  ــورد توج ــای آن، م ــه  ای از جنبه  ه ــه جنب ــر، بلک ــن دیگ ــک مت ــر از ی ــک عنص ــای ی جنبه  ه

ــن  ــک مت ــور در ی ــه حض ــت را ب ــی بینامتنی ــق، 1391: 56(. ژن ــد )نامورمطل ــه باش قرارگرفت

ــا عناصــر ســاختارمند )مضامیــن، ســاختارهای صــوری یــا رمــزگان تکوینــی( محــدود مــی  ب

ــل بینامتنیــت ضعیــف بینامتنیــت قــوی قــرار دارد.  ــد )Gignoux, 2005: 37(. در مقاب کن

ــه   نوعــی ایــن  ژنــی خــود از ایــن واژه اســتفاده نکــرده امــا افــرادی همچــون لمونتایــن، ب

ــی  ــت حقیق ــان بینامتنی ــق،1394: 195(. او می ــد )نامورمطل ــه کار برده  ان ــیم  بندی را ب تقس

از یــک ســو و ســطحی از تلمیــح و اشــارات ســاده از دیگرســو، تفــاوت قایــل می  شــود. بــه 

عقیــده  ی او در بینامتنیــت، متــن حاضــر بــا اشــاره بــه متــن نخســت، ســاختار یــا الگویــی 

ــا  ــوع دوم، تنه ــا در ن ــد، ام ــل می  کن ــود منتق ــه درون خ ــا ب ــوای آن را عمیق ــرم و محت از ف

ــا و  ــای معن ــه از ژرف ــی آنک ــود، ب ــا می  ش ــت اکتف ــن نخس ــابه از مت ــری مش ــرار عنص ــه تک ب

مضمــون آن ســودی بــرده شــود )Culler, 1981: 115(. ژنــی بــر نظــام ارتباطــی میــان اثــر و 

آثــار از پیــش موجــود و همچنیــن میــان اثــر و گفتمان  هــای متفــاوت اجتماعــی کــه بــدون 

ــور  ــه به  ط ــی   را ک ــذارد. او بینامتنیت ــه می  گ ــت صح ــر اس ــل تفک ــری غیرقاب ــن اث ــا چنی آنه

 Lamontage, 1990:( .ــد ــز برجســته می  کن ــر وجــود دارد، نی ــح در ســطح صــورت اث صری

ــی  ــره فارس ــی و غی ــوی فارس ــان لوگ ــترک می ــانه  های مش ــور نش ــن، حض ــن مت 26(. در ای
فيلم  هــاي کــودکان و فیلــم از منظــر بینامتنیــت ضعیــف و قــوی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
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ــی  ــی یعن ــین اصل ــن پیش ــی، مت ــت فارس ــزگان نشان  نوش ــه رم ــد، چگون ــان می  ده و نش

ــره فارســی  ــرد طراحــان در اســتفاده از نشان  نوشــت غی ــا رویک ــاد مــی  آورد و ی ــم را به  ی فیل

ــت  ــه   هوی ــاداری ب ــال وف ــن ح ــم و در عی ــواِن فيل ــی عن ــی طراح ــن اصل ــوان پیش  مت به  عن

ــه  ــری ب ــی نشــانه تصوی ــد. ویژگی  هــای ارجاع ــی می  کن ــم را تداع ــی فیل ســازمانی و گرافیک

شــخصیت  های تلویزیونــی در راســتای ارتبــاط بهتــر مخاطــب بــا نشــانه تلفیقــی نیــز مــورد 

ــنا  ــاي آش ــر مدلول  ه ــتمل ب ــي مش ــانه  ها، نظام ــي نش ــرد ارجاع ــرد. كارك ــی قرارمی  گی بررس

هســتند. هــدف از کارکــرد ارجاعــی نشــانه، انتقــال اطالعــات اســت )چندلــر، 1387: 260(. 

ايــن کارکــرد روابــط میــان پیــام و موضوعــی کــه پیــام بــه آن ارجــاع می  دهــد را مشــخص 

ــد. ــکیل می  ده ــوع آن را تش ــم، موض ــا فیل ــه در اینج ــرو،1380: 20( ک ــد )گی می  کن

روش پژوهش

 روش پژوهــش توصیفــی تحلیلــی اســت. روش گــردآوری داده  هــا کتابخانــه  ای از 

ــل داده  هــا کیفــی اســت.  ــه تحلی ــی اســت. روش تجزی ــرداری و تصویرخوان ــق فیش  ب طری

اغلــب تصاویــر از طریــق عکاســی از عناویــن فیلم  هــای پخــش شــده از شــبکه پویــا و نهــال 

گــردآوری شــده اســت. از ميــان 50 نمونــه لوگــو تلفيقــي فيلــم كــودك، 11 نمونــه به  شــكل 

تصادفــي انتخــاب شــده  اند و دســته  بندي آنهــا بــر اســاس وجــود شــباهت زیــاد یــا انــدک 

نشــانه  های تصویــری مشــترك در لوگوهــای فارســی و غیــره فارســی اســت. همــه لوگوهــاي 

ــری در  ــتاری و تصوی ــای نوش ــته  ای از نماده ــور پیوس ــت و حض ــی اس ــث، تلفیق ــورد بح م

ــم  ــه فيل ــه زمين ــي ارجاعــي ب ــا ويژگ ــري ب ــور تصاوي ــده می  شــود. نمونه  هــاي مذك ــا دی آنه

ــده  ــرا ش ــي و اج ــي طراح ــدل كل ــك م ــر ي ــش حاض ــراي پژوه ــتاي اج ــته  اند. در راس داش

اســت كــه يافتــه هــاي تحقيــق براســاس ايــن طــرح دســته بنــدي شــده اســت. نمــودار 1 

الگــوی تحلیلــی مقالــه را نشــان می  دهــد. در ایــن نمــودار لوگــو واســطه فیلــم )فرســتنده( 

ــه  روش  ــت. ب ــده اس ــرض ش ــت( ف ــن اس ــِش مت ــه خوان ــادر ب ــه ق ــی ک ــودک )مخاطب و ک

توصيفــي تحليلــي و از طريــق مقايســه داده  هــاي گــردآوري شــده به شــيوه كتابخانه  اي، ســه 

پیش  متــن مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت. زبــان فارســی بــه عنــوان پیش  متــن فرهنگــی 

نوشــتار لوگــوي فارســي اســت و ويژگي  هــاي زبانــي لوگــورا شــامل مي  شــود. فیلــم و لوگــوی 

ــا  ــان ب ــه طراح ــده  اند ک ــی ش ــتقیمی معرف ــای مس ــوان پیش  متن  ه ــه عن ــی ب ــره فارس غی

ــرم عنــواِن فارســی فیلــم پرداخته  انــد. برخــی از عناويــِن فارســی  مطالعــه آن بــه طراحــی ُف

ــد و در  ــره فارســی ندارن ــا لوگــوی غی ــاط شــكلي ب فيلم  هــا معرفــی شــده  اند کــه هیــچ ارتب
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ایــن تحلیــل بــه عنــوان تمایــز متنــی مطــرح می  گــردد. بایــد ایــن نکتــه را مطــرح کــرد کــه 

برخــی از فیلم  هــای ترجمــه شــده کــودک در رســانه ملــي، صرفــا بــا عناويــن غیــره فارســی 

ــرِی لوگوهــا، ســایر مــوارد نوشــتاری آن  ــر از نشــانه  های تصوی ــه غی پخــش می  شــود کــه ب

بــرای کــودک ایرانــی غیرقابــل خوانــدن اســت. در ایــن مــوارد بــرای کــودک لوگــوی غیــره 

فارســی همچــون نشــانه  ای تصویــری عمــل می  کنــد کــه ارجــاع بــه فیلــم دارد.

ــی  ــره فارس ــوی غی ــم و لوگ ــی، فیل ــان فارس ــده، زب ــه ش ــم ترجم ــی فیل ــوی فارس ــت لوگ ــل بینامتنی ــدل 1. تحلی م

فیلم)نگارنــگان:1400(

ــانه  ــا نش ــل ب ــودکان در تعام ــاي ک ــی فيلم  ه ــوی فارس ــی در لوگ ــان فارس ــن زب پيش  مت

هــای ارجاعــی فیلــم

ــوالت  ــم و محص ــی فيل ــوی فارس ــکل  گیری لوگ ــای ش ــن پیش  متن  ه ــی از اصلی  تری  یک

نمايشــي کــودکان، زبــان فارســی اســت کــه زبــان غالــب در بافــت فرهنگــی، اجتماعــی ایــران 

ــانه  ای  ــام نش ــوان نظ ــه عن ــان آن را ب ــروف و چیدم ــکالی از ح ــن، اش ــن پيش  مت ــت. اي اس

ــای اصــول آن انجــام می  شــود. حــال  ــر مبن ــش لوگــوی فارســی ب ــه خوان ــرد ک ــر می  گی درب

ــام  ــرد، نظ ــره می  ب ــروف به ــی ح ــرای طراح ــه ب ــای خالقان ــد از تمهیده ــه هنرمن ــی ک زمان

نشــانه  ای جدیــدی بــر نشــانه  های زبانــی افــزوده می  گــردد و انتقــال پیــام بــه مخاطــب از 

طریــق تعامــل نشــانه  های زبانــی فارســی و نشــانه  های تصویــری ارجاعــی بــه فیلــم تقویــت 
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می  گــردد. »تمهیدهــای خالقانــه طراحــی نوشــتار، فضایــی را فراهــم می  کنــد کــه بــه 

واســطه آن نوشــتار می  توانــد معنــای مختلفــی را به  وجــود آورد و اثــرات روانشــناختی بــر 

ادراک و رفتــار مخاطــب داشته  باشــد« )Doyle & Bottomley, 2009: 396(. بنابرايــن 

ــده را در  ــکلی فريبن ــی، ش ــتاري و زبان ــري و نوش ــانه  هاي تصوي ــازي نش ــا يكپارچه  س ــو ب لوگ

ــه  ــه و ب ــعه يافت ــرف، توس ــانه ص ــك نش ــايد و از ي ــب مي  گش ــري مخاط ــواي بص ــر ق براب

ــالل  ــه در خ ــانه  ای ک ــود )Souchier, 1922: 36(. نش ــل می  ش ــاری تبدی ــانه  اي انحص نش

تکــرار بــرای مخاطــب، تبدیــل بــه تصویــری می  گــردد کــه نیــازی بــه خوانــدن آن نیســت و 

ــم  ــی فيل ــره فارس ــی و غی ــوی فارس ــر 1 لوگ ــرد. تصوی ــورت می  گی ــرعت ص ــه س درک آن ب

ــودک  ــرای ک ــی ب ــی( فارس ــتاری )زبان ــانه  های نوش ــد. نش ــان می  ده ــورها« را نش »ماشیناس

مخاطــب کــه ســواد خوانــدن دارد آشناســت و تصویــر چرخ  دنــده، فــرم هندســی و حــروف 

و نقــاط بــا حــس اســتحکام بصــری همــراه اســت کــه ماشــینی بــودن را تداعــی می  کنــد و 

بــه ســرعت ذهــن کــودک را بــه محتــوای فیلــم ارجــاع می  دهــد؛ بنابرایــن نوشــتار بــا تکیــه 

بــر نشــانه  های زبانــی فارســی و در تعامــل بــا تأثیــرات حســی نوشــتار، مطابــق بــا مضمــون 

ــد انبوهــی از  ــد توجــه داشــت، نوشــتار طراحــی شــده می  توان ــم همــراه می  گــردد. بای فیل

احساســات ماننــد اســتحکام، قــدرت و پیشــرو بــودن یــا قدیمــی بــودن را به  تصویــر بکشــد 

ــودن  ــدی ب ــه بع ــود. س ــده می  ش ــر دی ــن اث ــی ای ــه در طراح ــلنتیس، 1392: 115( ک )س

ــه تداعــی مفهــوم ماشــینی بــودن کمــک کــرده اســت. »رنــگ، ویژگی  هــای  نوشــتار نیــز ب

 van( »ســه  بعدی، بافــت، حرکــت در طراحــی نوشــتار از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت

ایــن  همــه   .)Leeuwen, 2005: 141
حــروف  ارجاعــی  نظــام  کنــار  در  نشــانه  ها 

بــرای  به  زبــان فارســی، زمینــه درک لوگــو، 

می  کنــد.  فراهــم  را  فارســی  زبان  کــودک 

لوگــوی  محتــوای  و  فــرم  تمایــز   1 تصویــر 

ــد.  ــان می  ده ــی را نش ــره فارس ــی و غی فارس

شــباهت فــرم و رنــگ میــان دو نــوع اثــر 

دیده نمی  شود.

تصویر1. لوگوی تلفیقی فارسی و غيرفارسي فیلم 

ماشیناسورها، شبكه نهال)نگارندگان، 1400(
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ــانه  های  ــت نش ــودکان، اهمی ــای ک ــوی فیلم  ه ــی در لوگ ــان فارس ــن زب ــدان پیش  مت فق

تصویری در فرایند ارتباط

 در مــواردی هنــگام پخــش فیلــم از تلویزیــون 

ــه  ــه کــودک ارائ ــواِن غیــره فارســی ب ــران، همــان عن ای

ــه خوانــش  می  شــود. در ایــن صــورت کــودک قــادر ب

ــی  ــان فارس ــتاری زب ــن نوش ــت و پیش  مت ــو نیس لوگ

ــرار  ــق تک ــی و از طری ــور تجرب ــا به  ط ــدارد ام ــود ن وج

ــه از  ــت ک ــم اس ــی فیل ــام فارس ــه ن ــو ک ــوم لوگ مفه

لوگــوی غیــره  بــا تصویــر  طریــق صــدا، هم زمــان 

فارســی، پخــش می  شــود، مفهــوم لوگــو و تصویــر آن 

در حافظــه کــودک ثبــت می  گــردد و لوگــو همچــون تصویــر یــا نشــانه، ارجــاع بــه فیلــم دارد. 

تصویــر 2 لوگــوی »مهدکــودک خانــم زرافــه« را نشــان می  دهــد کــه در آن حــروف انگلیســی 

ــار  ــای آن در کن ــدا و رد پ ــری پان ــانه تصوی ــا نش ــت ام ــی  زبان ناخواناس ــودک فارس ــرای ک ب

نوشــتار بــه ارجــاِع ذهــِن مخاطــب بــه فیلــم کمــک می  کنــد. رنگ  هــای شــادکودکان، حرکــت 

بصــری و نــگاه پانــدا از روبــرو، نشــانه  های ارتباطــی عنــوان فيلــم بــا کــودک اســت. »بــرای 

ــی  ــای نشانه  شناس ــا زبان  ه ــه ب ــت ک ــری اس ــو، تصوی ــک لوگ ــر ی ــروزی تصوی ــان ام مخاطب

 Valentine, 2003:( »ــا آن هم  ذات  پنــداری کننــد رمزگــذاری شــده و کــودکان می  تواننــد ب

ــتند )والن، 1382:  ــي هس ــاي گرم ــي رنگ  ه ــز و نارنج ــن زرد، قرم ــاي بي ــي طيف  ه 9(. تمام
ــگ زرد از  ــوند. »رن ــتار مي  ش ــا در نوش ــس گرم ــاد ح ــه ايج ــر ب ــر منج ــن تصوي 22( و در اي

روشــن  ترين رنگ  هاســت و تاثيــر آن بــه صــورت شــادماني آشــكار اســت« )لوشــر، 1376: 

87(. رنــگ صورتــی نوشــتار ایــن لوگــو قابــل توجــه اســت. »صورتــی، همــان قرمــز اســت 

کــه از قــدرت آن در اثــر آمیــزش بــا ســفید و یــا زرد کاســته شــده و چنــدان مالیــم شــده 

اســت کــه بــرای نمایــش شــعر، عشــق و لطافــت بــه  کار مــی  رود. ایــن رنــگ نوعــی هیجــان را 

داراســت و در عیــن حــال مالیــم، ظریــف و خوش  آینــد اســت« )والن، 1382: 41(؛ بنابرایــن 

ــازی، لطافــت و... را از نشــانه  های نوشــتاری  مخاطــب، حــس شــادی، شــیرینی، حرکــت، ب

ــگ و شــیوۀ طراحــی  ــوع رن ــه ن ــا توجــه ب ــو ب ــد و نوشــتار لوگ ــری دریافــت می  کنن و تصوی

ــد. ــته باش ــی داش ــرات حس ــد تأثی می  توان

تصویر2 . لوگوی تلفیقی التین فیلم مهد 

خانم زرافه، شبكه نهال)نگارندگان، 1400(
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بینامتنیت قوی میان لوگوی فارسی و فیلم مرجع

ــی  ــره فارس ــی و غی ــی عنوانِ  فارس ــر طراح ــذار ب ــای تأثیرگ ــن پیش  متن  ه ــی از قوی  تری  یک

فیلم  هــای کــودکان، فیلــم مرجــع و شــخصیت  های برتــر یــا مفاهیــم اصلــی فیلــم اســت؛ بنابراین 

ــوای  ــرم و محت ــکل  گیری ف ــن ش ــن مت ــوان اصلی  تری ــه عن ــوان ب ــم را می  ت ــوای فیل ــرم و محت ف

لوگــوی فیلــم کــودک معرفــی کــرد. در طراحــِی نوشــتار، تبدیــل حــروف بــه تصویــر، امکانــات 

فراوانــی را بــرای طــراح ایجــاد می  کنــد. »وقتــی طراحــی حــروف چیــزی بیــش از نوشــتار صــرف 

ــه  ــتفاده دوگان ــی، 1396:122(. اس ــد« )مثقال ــش می  یاب ــی آن افزای ــدرت ارتباط ــود، ق می  ش

ــی  ــد. وقت ــا را ایجــاد کن ــد امــکان ارتباطــی یکت ــای نوشــتاری و ســاختار بصــری می  توان از معن

ــه خــود می  گیــرد،  ــا کلمــه فراســوی کارکــرد نوشتاری  شــان، کیفیاتــی تصویــری ب یــک حــرف ی

ــاد می  گــردد.  ــرای تأثیرگــذاری زی ــر شــده و پتانســیل آن ب ــه تصوی ــه خــودی خــود تبدیــل ب ب

براین  مبنــا نشان  نوشــت یــا لوگــو در دو ســطح معنــی حــروف و شــکل آن بــا مخاطــب، ارتبــاط 

ــرد  ــد ک ــت خواه ــد را دریاف ــام قدرتمن ــک پی ــده ی ــوی بینن ــال ق ــه احتم ــد و ب ــرار می  کن برق

ــتار از  ــی نوش ــت در طراح ــت، حرک ــه  بعدی، باف ــای س ــگ، ویژگی  ه ــی، 1396: 122(. رن )مثقال

ــن  ــی ای ــی یکپارچگ ــت )van Leeuwen, 2006: 141(؛ و چگونگ ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس اهمی

مؤلفه  هــا بــا مرجــع فیلــم، آشــنایی  زدایی، خالقیــت و تمایــز را بــه همــراه دارد. در ایــن صــورت 

آنچــه امتیــاز یــا منــش برتــر اثــر را می  ســازد، انحراف  هــا و تمایزهایــش از نظام  هــای شــناخته 

شــده اســت )Jakobson, 1973: 151(؛ و نشــانه  های طراحــی شــده پیامــی تحلیل  پذیــررا 

دربر  دارنــد. )Ricoeur, 1968: 137( دیــد اول، نوشــتار را خوانــش می  کنــد امــا بــه شــکل 

هم زمــان نشــانه  های تصویــری را می  بینــد کــه بــه درک مفهــوم نوشــتار کمــک می  کنــد. 

نشــانه  هایی کــه از نظــر فــرم و محتــوا برگرفتــه از فیلــم هســتند و بنابرایــن بینامتنیــت قــوی را 

بــه تصویــر می  کشــند. در ایــن صــورت پیــام زبانــی و پیــام شــمایل  نگارانه می  تواننــد یکدیگــر 

را تقویــت کننــد و موجــب تثبیــت یکدیگــر شــوند و بخــش شــمایلی )تصویــری( نقــش تثبیــت 

کننــده  ی نوشــتار را در هدایــت گیرنــده بــه ســوی یــک داللــت خــاص دارد. بدین  ترتیــب کــه 

ــه  ای محتمــل  ــا مرجــع( مخاطــب را بــه طــرف گون ــا ترجیــح برخــی از جنبه  هــای هماننــدی )ب ب

ــری  ــای ظاه ــا، ویژگی  ه ــوان،1381: 47(. براین  مبن ــد )پهل ــت می  کن ــنا هدای ــای آش از مدلول  ه

 .)547 :2008 ,Hynes( ــد ــی کن ــده تداع ــرای بینن ــود را ب ــع خ ــت مرج ــد ماهی ــو بای ــر لوگ ه

تحلیــل نمونــه لوگوهــای فیلــم کــودک، ارجــاع نشــانه  های تصویــری و مؤلفــه رنــگ را بــه مرجــع 

ــا 8(. ــر 1 ت ــد )تصوی ــم نشــان می  دهن فیل
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مقایسه تطبیقی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلم و محصوالت نمايشي کودکان.

تمایز متنی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلم  هاي کودکان. 	

    بررســی برخــی از لوگوهــای فارســی و مقایســه آن بــا نمونه  هــای غیــره فارســی 

فیلم  هــای کــودکان، نشــان می  دهــد در مــواردی طراحــان لوگوهــای فارســی کامــالً مســتقل 

از آثــار غیــره فارســی عمــل کرده  انــد و ویژگی  هــای 

فیلــم را بــه عنــوان مرجــع نشــانه  های شــمایلی نوشــتار، 

ــم  ــوي فيل ــر 3 لوگ ــد. تصوی ــرار داده  ان ــه ق ــورد توج م

»کنــام اژدهــا« را نشــان می  دهــد. در ایــن تصویــر 

کلمــه کنــام اژدهــا از طریــق ترکیــب اجــزای بــدن اژدهــا 

ــم  ــروف ه ــگ ح ــت. رن ــده اس ــی ش ــروف طراح ــا ح ب

برگرفتــه از رنــگ اژدهــا و پوشــش شــخصیت  های 

اصلــی فیلــم اســت. ایــن در صورتیســت کــه در پاییــن 

التیــن  بــا حــروف  صفحــه عنــواِن غیــره فارســی 

ــر  ــود )تصوی ــده نمی  ش ــروف دی ــی ح ــری در طراح ــانه  های تصوی ــرد نش ــده و کارب طراحی  ش

ــد  ــی ده ــان م ــا«، نش ــام اژده ــم »کن ــی فیل ــره فارس ــی و غی ــوی فارس ــه لوگ 3(. مقایس

ــی  ــوی فارس ــراح لوگ ــود. ط ــده نمی  ش ــر دی ــن دو اث ــی ای ــی در طراح ــل توجه ــتراک قاب اش

گرایــش بــه تلفیــق آن بــا تصویــر داشــته و رابطــۀ جانشــینی نشــانه  های تصویــری و 

نوشــتاری را بــه کار بســته اســت؛ یعنــی مخاطــب هنــگام خوانــش نوشــتار بــه جای نوشــتار، 

تصویــری را می  بینــد. درتصویــر 4 لوگــوي فيلــم »روزهــا« به  نمایــش گذاشــته شده  اســت. 

ــه  ــه ب ــراح خالقان ــورد. ط ــم می  خ ــر به  چش ــه و تصوی ــد زدن کلم ــی، پیون ــه فارس در نمون

هارمونــی بصــری میــان حــروف و تصویری  کــردن آنهــا دســت   یافتــه   اســت. به  شــکلی کــه 

امــکان خوانایــی آن وجــود داشــته باشــد و بــه مفهومــی کــردن نوشــتار و تصویــری کــردن 

ــر و هــم نوشــتار  ــه هــم شــامل تصوی ــرد ک ــی شــکل می  گی ــن متن ــد؛ بنابرای آن دســت یاب

اســت و بــه عنــوان اثــر درهــم تنیــده و پیوســته بایــد مــورد خوانــش قرارگیــرد. ايــن اصــل 

شــناخته شده  اســت كــه همــه متن  هــا چندوجهی  انــد. چنــد وجهــی بــودن به  لحــاظ 

معناپــردازی نشــانه  ها و ترکیب  بنــدی، یعنــی قرارگیــری تصویــر در ارتبــاط بــا نوشــتار 

ــانه  ــای نش ــون کده ــن مت ــت دارد )Kress & Van Leeuwen, 2006: 176( و در ای اهمی

شــناختی گوناگونــی بــه  کار مــی  رود؛ بنابرایــن اصــول چیدمــان کــه در آن عناصــر در تعامــل 

تصویر3. مقایسه لوگوی فارسی و 

غیرفارسی فيلم کنام اژدها) تمایز متنی(، 

شبكه نهال)نگارندگان، 1400(
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 Kress & Van(. ــت ــت اس ــد، دارای اهمی ــکیل می  دهن ــد را تش ــک کل واح ــر ی ــا یكدیگ ب

Leeuwen, 2006: 186( در تصویــر 4 حــروف بــا بافــت بصــری تــوپ فوتبــال ترکیــب شــده 

تــا ایــن نشــانه  ها مفهــوم فوتبــال را بــه مخاطــب ارائــه کنــد. بــه جــای حــرف »ز« تصویــر 

یــک دروازه  بــان قــرار گرفتــه کــه خورشــید را همچــون تــوپ در دســتانش می  گیــرد. 

خورشــید کــه بــا کلمــه »روز« هماهنگــی مفهومــی دارد بــه جــای نقطــه حــرف »ز« قــرار دارد. 

صــوت داور هــم بــر بدنــه حــرف »هــا« آویــزان اســت. ایــن تمهیــد در واقــع کاربســت رابطــه 

جانشــینی نشــانه تصویــری بــه جــای نوشــتار اســت. »عرصــۀ روابــط متداعــی یــا جانشــینی 

ــه همــراه دارد« )ســجودی،1387: 56- ــا خــود ب ــودن را ب ــی ب ــودن، ذهن ــاب، بالقــوه ب غی

54(. حــرف »ز« غایــب اســت امــا خوانــده می  شــود. تــالش هنرمنــد در تصویــری و 

شــمایلی کــردن لوگــو بــارز اســت و ارجــاع نشــانه  ها بــه متــن فیلــم، بینامتنیــت قــوی میــان 

فیلــم و نــام   فيلــم را نشــان می  دهــد. ایــن تمهیدهــا ایجــاد جذابیــت در لوگــو را به  همــراه 

دارنــد. در پاییــن تصویــر، لوگــوی انگلیســی فيلــم »روزهــا«، متشــکل ازحــروف قرمــز رنــگ 

اســت کــه اختــالف انــدازه و چیدمــان متوالــی آن، حرکــت بصــری بــه نشــانه بخشیده  اســت. 

ــی و  ــوی فارس ــگ لوگ ــرم و رن ــان ف ــباهتی می ــچ ش هی

غیــره فارســی وجــود نــدارد. طراحــان نــاِم فارســی فيلم، 

تاکیــد و تمایــل بیشــتری بــه تصویــری شــدِن نوشــتار 

جذابیــت  غیرفارســی،  لوگــوی  طــراح  داشــته  اند. 

بصــری را از طریــق اســتفاده از رنــگ قرمــز کــه تداعــی 

کننــده هیجــان اســت و اختــالف انــدازه، حرکــت بصــری 

و عمــق تصویــرِی حــروف ایجــاد کــرده   اســت )تصویــر 

.)4

ــره . 	 ــی و غی ــوی فارس ــان لوگ ــف می ــت ضعی بینامتنی

كودكانــه     فيلم  هــاي  فارســی 

مقایســه برخــی لوگوهــای فارســی فيلم  هــاي کــودک 

ترجمــه شــده و نــام غیــره فارســی فيلــم مرجــع نشــان 

می  دهــد، گاهــی طراحــان لوگــوی فارســی تأثیــرات ســطحی، 

صــوری و اندکــی از طراحــی لوگــوی غیــره فارســی اخــذ 

کرده  انــد. در ایــن مــوارد یــک نشــانه تصویــری و یــا یــک مؤلفــه رنگــی یــا فرمــی برگرفتگــی 

تصویر 4 . تمایز متنی لوگوی فارسی و 

التین فيلم روزها، شبكه نهال)نگارندگان، 

)1400

تصویر5. بینامتنیت ضعیف لوگوی 

فارسی و غیرفارسی رکاب زنان کوهستان، 

شبكه نهال )نگارندگان، 1400(
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دو نــوع طراحــی لوگــو را نشــان مــی دهــد. عنــوان فيلــم »رکاب زنــان کوهســتان« یــک نمونه 

از آن اســت. در لوگــوی فارســی متناظــر بــا کلمــه »رکاب زنــان«، تصویــر یــک دوچرخــه ســوار 

در ســمت چــپ بــه نمایــش گذاشــته شــده و متناظــر بــا کلمــه »کوهســتان«، تصویــری از 

کــوه در بخــش باالیــی لوگــو، طراحــی شــده  اســت. نشــان چــرخ دوچرخــه و زنجیــر چــرخ 

ــر  ــه نظی ــر ب ــه نظی ــا رابط ــت. در اینج ــه اس ــه کار رفت ــروف »ب. ت«، ب ــاط ح ــای نق ــه ج ب

ــای  ــه ج ــر ب ــینی تصوی ــه جانش ــورد و رابط ــم می خ ــه چش ــمایلی ب ــی و ش ــانه  های زبان نش

اجــزای نوشــتار )نقــاط( نیــز بــارز اســت. بــه جــای دیــدن نقطــه، چــرخ و زنجیرچــرخ دیــده 

ــان  ــی می ــا زمان ــی ی ــداد خط ــه امت ــد ک ــی رخ می  ده ــینی زمان ــط جانش ــود. »رواب ــی ش م

عناصــر دیــده نمی  شــود. جانشــینی رابطــه  ای غیابــی اســت و عناصــر غیابــی در یــک زنجیــره 

ــان  ــه  ای هم زم ــی را رابط ــا متداع ــینی ی ــه جانش ــد. رابط ــم می پیوندن ــی به  ه ــوه  ی ذهن بالق

تعبیرکرده  انــد« )ســجودی، 1387: 57(. چنيــن روابطــي در غيــاب برقرارنــد، دال  هايــي كــه 

ــور  ــن حض ــا در مت ــي از آن  ه ــط يك ــتند و فق ــيني هس ــه جانش ــك مجموع ــو ي ــي عض همگ

دارنــد. محــور جانشــینی نیــز مبتنــی بــر جانشــین کــردن یــک تصویــر بــه جــای وضعیــت 

قبلــی اســت )اســکولز، 1383: 38(. در اینجــا جزیــی از دوچرخــه بــه جــای نقــاط حــروف 

ــرد نشــانه شــمایلی چــرخ تنهــا وجــه مشــترک  ــا ایــن تفاســیر، کارب ــه اســت. ب ــرار گرفت ق

ــت. در  ــی آن اس ــره فارس ــای غی ــتان« و نمونه  ه ــان کوهس ــم »رکاب زن ــِی فيل ــوان فارس عن

واقــع نشــانه چــرخ تنهــا واحــد معنایــی اســت کــه رابطــۀ بینامتنیــت ضعیــف ایــن لوگوهــا 

را برقــرار کــرده اســت. »ایــن نــوع بینامتنیــت قایــل بــه رابطــه  ای اســت کــه براســاس آن 

دو متــن تنهــا بــر مبنــای حضــور مشــترکی کــه بــه »عمــق مضامیــن گســترش پیــدا نکــرده 

اســت«، بــا هــم در ارتبــاط هســتند« )نامورمطلــق، 1394: 236(. شــباهت مؤلفــه رنــگ در 

عنــوان فارســی فيلــم رکاب زنــان کوهســتان و نــام ژاپنــی و التیــن ایــن فیلــم وجــه مشــترک 

ــد. ــف را تداعــی می  کن ــت ضعی ــه بینامتنی ــری اســت ک دیگ

نمونــه دیگــری از بینامتنیــت ضعیــف را می  تــوان در لوگــوي فيلــم کــودک »دالتون  هــا« 

ــر  ــا عنص ــتار تنه ــه از نوش ــر آویخت ــک زنجی ــگ و ی ــه رن ــر 6( مؤلف ــرد. )تصوی ــاهده ک مش

مشــترک طراحــی اثــر فارســی و غیــره فارســی اســت. در نوشــتار فارســی، شــکل دســتبند 

متصــل بــه حــرف »د«، برجــک دیدبانــی زنــدان متصــل بــه حــرف »ن«، ســیم خــاردار دور تــا 

دور کل لوگــو، وزنــه متصــل بــه حــرف »هــا«، نشــانه هــای تصویــری آویختــه و آمیختــه بــا 

نوشــتار فارســی هســتند کــه همچــون زایــده  ای بــرآن افــزوده شــده  اند. رابطــه هم  نشــینی 
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ــا روابطــی  ــط همنشــینی غالب ــارز اســت. رواب ــری و نوشــتاری در اینجــا ب نشــانه  های تصوی

زنجیــره  ای و دارای توالــی زمانــی اســت امــا می  تــوان از روابــط همنشــین مکانــی نیــز ســخن 

گفــت )ســجودی، 1387: 57-56( کــه ناظــر بــر بــاال یــا پاییــن، چــپ و راســت قــرار گرفتــن 

نشانه  هاســت. ایــن روابــط را در تصویــر 6 می  تــوان بررســی کــرد. رنــگ زرد و مشــکی راه راه 

ــتار در  ــدن نوش ــری ش ــه تصوی ــل ب ــت. تمای ــه شده  اس ــکاران گرفت ــاس تبه ــتار، از لب نوش

ــت. در  ــارز اس ــم ب ــی فيل ــوان فارس ــی عن طراح

ــکی و  ــتار مش ــگ نوش ــی رن ــره فارس ــوی غی لوگ

زمینــه زرد اســت. تنهــا واحــد تصویــری طراحــی 

وزنــه بــه جــای حــرف "o " و زنجیــر شــدن آن بــه 

حــرف N  اســت.  رابطــه جانشــینی نشــانه 

اینجــا بــارز  تصویــری بــه جــای نوشــتار در 

ــرف،  ــک ح ــدن ی ــای دی ــه ج ــع ب ــت. درواق اس

ــودن حــروف  ــوی ب ــف و ق ــدی، ضعی ــد کوتاهــی و بلن ــده می  شــود. تمهی ــر دی ــک تصوی ی

التیــن، برگرفتــه از قامــت شــخصیت  های تبهــکاران اســت. مقایســه ایــن نمونه  هــا نشــان 

ــخصیت  ــی، ش ــره فارس ــای غی ــي لوگوه ــد طراح می  ده

مینیمــال و حداقل  گــرا دارنــد. درايــن آثــار تداعــی 

ــت.  ــان اس ــی و پنه ــورت ضمن ــه ص ــانه  ها ب ــی نش معان

فارســی،  لوگــوی  طراحــی  در  کــه  درحالیســت  ایــن 

بیشــترگویی و ارجــاع تصویــری، اهمیــت بســیار یافتــه و 

ارجاعــی بــه  تاکیــد بــر معنــای صریــح نشــانه  های 

مفهوم فیلم است. 

رابطه بینامتنیت قوی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلم  هاي کودکان. 	

برمبنــای نظریــه بینامتنیــت لــوران ژنــی می  تــوان 

ــه بینامتنیــت حقیقــی  ــرد ک ــه را مطــرح ک ــن نکت ای

زمانــی اتفــاق می  افتــد کــه دو متــن در ســاخت  های 

ارتبــاط  مضمــون،  یــا  صــورت  در  و  گوناگــون 

وســیع داشــته باشــند، در ایــن صــورت ســطح 

ــد  ــق می  یاب ــت تحق ــری از بینامتنی ــر و ژرف  ت قوی  ت

تصویر6. بینامتنیت ضعیف طراحی لوگوی فارسی و 

التین فيلم دالتون  ها، شبكه نهال )نگارندگان، 1400(

تصویر7 . بینامتنیت قوی میان لوگوی 

فارسی و التین فیلم گروه شب نقاب، 

شبكه نهال )نگارندگان، 1400(. 

جزئيات تصوير7
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.)237  :1394 )نامورمطلــق، 

ــا  ــاختار ی ــت س ــن نخس ــه مت ــاره ب ــا اش ــر ب ــن حاض ــت، مت ــده او در بینامتنی ــه عقی ب

 .)Culler,1981:115( الگویــی از فــرم و محتــوای آن را عمیقــا بــه درون خودمنتقــل می  کنــد

لوگــوي هــر محصــول، عناصــر متنوعــي از جملــه شــكل، تصويــر، ســبك طراحــي، انــدازه و 

همچنيــن رنــگ را در خــود دارد و بــه عنــوان امضــاي ســازمان مرجــع بــه كار گرفتــه مي  شــود 

)Hynes, 2008: 547(؛ بنابرایــن در رابطــه بینامتنیــت قــوی، ایــن عناصــر، وجــوه مشــترک 
ــا  ــی ب ــاط مضمون ــداری ارتب ــانه  های دی ــن نش ــر ای ــند و اگ ــد باش ــو می  توانن ــوع لوگ دو ن

محتــوای فیلــم نیــز داشــته باشــند، رابطــه بینامتنیــت قــوی را بازنمایــی می  کننــد. 

بینامتنیــت قــوی بــه زبــان صریح  تــر بــه شــکلی اســت کــه بــا دیــدن عنــوان فارســی فيلــم، 

ســاختارهای طراحــی لوگــوی غیــره فارســی هــم بــه ذهــن متبــادر شــود و بیننــده بــا دیــدن 

دو نــوع لوگــو احســاس شــبیه بــودن لوگوهــا را دریافــت کنــد. در طراحــی نــام فيلــم گــروه 

ــروه  ــوی گ ــر 7(. لوگ ــرد )تصوی ــل ک ــاط را تحلی ــن ارتب ــطحی از ای ــوان س ــب  نقاب، می ت ش

شــب  نقاب بــه ترتیــب چیدمانــی از رنگهــای قرمــز، آبــی و ســبز را به  تصویــر کشیده  اســت. 

ــاط کلمــه  ــه جــای نق ــده می  شــود. ب ــز دی ــم نی ــن فیل ــام التی ــی در ن ــب چیدمان ــن ترتی ای

شــب، تصویــر نقــاب شــخصیت  های اصلــی فیلــم قرارگرفتــه کــه نمونــه متشــابه آن در اثــر 

غیــره فارســی نیــز دیــده می  شــود. تمایــز لوگــوی فارســی و التیــن فيلــم، اختــالف طراحــی 

نشــانه  های زبانــی اســت. در لوگــوی فارســی رابطــه جانشــینی نشــانه  ها، میــان نقــاِط کلمــه 

نقــاب و ماســِک شــخصیت  های اصلــی فیلــم وجــود دارد. »در تحلیــل جانشــینی هــر آنچــه 

ــی  ــد جانشــین وضعیــت فعل ــا می  توان ــه غایــب اســت و در ذهــن تداعــی می  شــود و ی ک

شــود، مــورد تحلیــل قــرار می  گیــرد« )یزدانــی، 1396: 102(. در اینجــا نقــاط غایبنــد. 

ــر  ــه از نظ ــتند ک ــه هس ــی نقط ــش غیاب ــده نق ــی کنن ــاب، تداع ــری نق ــانه  های تصوی نش

ــا  ــینی ب ــه جانش ــن، رابط ــد؛ بنابرای ــت می  کنن ــز تقوی ــاب را نی ــه نق ــوم کلم ــی مفه معنای

داللت  هــای ضمنــی نیــز همــراه اســت. از طرفــی قرارگیــری مــکان نشــانه  های تأثیرگــذار نیــز 

ــر  ــر در تصوی ــری عناص ــگاه قرارگی ــه جای ــری ب ــات بص ــت. ارزش اطالع ــل اس ــل تحلی قاب

وابســته اســت. وقتــی یــک نشــانه در بــاال قــرار می  گیــرد، مفاهیــم ضمنــی آرمانــی بــودن و 

ــن  ــرار گرفت ــاال ق ــد )Harrison, 2003: 53(. ب ــی می  کن ــات را تداع ــودن اطالع ــی ب واقع

نشــانه بــا مفهــوم ایــده  آل همــراه اســت )Kress & Van Leeuwen, 2006: 186(؛ و آنچــه 

ــا تاکیــد و تمرکــز بیشــتری مــورد توجــه بیینــده خواهــد  در مرکــز تصویــر قــرار می  گیــرد ب
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 Kress & Van( می  شــود  بازنمایــی  اطالعاتــی  هســته  به  عنــوان  و  بــود 

از  Leeuwen,2006:194_197(. درتصویــر 7 هــر دو لوگــو دارای ایــن ویژگی  هاســت و 
پرســپکتیو نســبی برخوردارســت و نــگاه بیننــده را به  ســمت عمــق و مرکــز تصویــر می  کشــد. 

ایــن یــک اصــل اســت کــه تصویــر بــه شــیوه  های متفاوتــی بــا بیننــده خــود وارد تعامــل 

می  شــود، می  توانــد بــه ســوی بیننــده بیایــد و وارد دنیــای وی شــود یــا اینکــه بیننــده را 

به  دنیــای درون تصویــر دعــوت کنــد. تصویــر دارای پرســپکتیو بیننــده را وادار به  همراهــی 

ــطح  ــم س ــیب قل ــد )Leeuwen, 2006: 32 Kress & Van(. ش ــر می  کن ــق تصوی ــا خال ب

پویایــی و انــرژی فونــت را افزایــش می  دهــد و تضــاد بیــن قلــم رســمی و غیر  رســمی باعــث 

جلــب توجــه اســت )Serafini,Clausen, Loufulton, 2012: )12. در لوگــوی التیــن و 

فارســی فیلــم شــب نقــاب، شــیب قلــم وجــه مشــترك اســت. در هــردو لوگــو، تصویــر نقــاب 

در بــاال و مرکــز قــرار دارد وایــن همنشــینی مکانــی نشــانه  ها بــا مفهــوم فیلــم کــه متمرکــز 

بر نقش سه قهرمان است، هماهنگی معنایی دارد.

فيلــم  یــک  »پوکویــو«  لوگــوی   8 تصویــر 

تلویزیونــی را نشــان می  دهــد کــه طراحی  هــای 

در   دســترس  آن  فارســی  لوگــوی  از  متمایــزی 

ــر  ــفید ب ــروف س ــی از ح ــوی انگلیس ــت. لوگ اس

چهارگوش  هــای مجــزای رنگــی تشــکیل شــده 

ــی  ــخصیت  های اصل ــر ش ــا تصوی ــت. در اینج اس

و  شــده  اند  هم  نشــین  حــروف  بــا  نیــز  فيلــم 

بینامتنیــت قــوی میــان طراحــی لوگــو و رنگ  پردازی 

ــده  ــا بینن ــک  ها ب ــره عروس ــگاه خی ــد. ن ــان می  ده ــم را نش ــخصیت  های فیل ــم از ش آن مله

از خطــاب  بیننــده، صورتــی  بــه  تصویــر  نــگاِه خیــره  برقــرار می  کند.»گاهــی  ارتبــاط 

ــد  ــا حــرکات فیزیکــی، می  توان ــره ب ــگاه خی ــر به  مخاطــب اســت. ایــن ن غیر  مســتقیم تصوی

معناپــردازی  در  قاب  بنــدی   .)Leeuwen, 2006: 149 Kress & Van(»باشــد همــراه 

اســت )Kress & Van Leeuwen, 2006: 203_204(. عناصــر  اهمیــت  تصویــردارای 

بازنمایــی شــده می  تواننــد به  وســیله تمهیدهــای خالقانــه به  گونــه  ای به  هــم متصــل 

شــوند کــه به  عنــوان یــک کل در نظــر گرفتــه شــده و پیــام واحــدی را منتقــل نماینــد. یــا 

ــند.  ــی باش ــس جدای ــده ح ــه القاکنن ــوند ک ــدا می  ش ــم ج ــه  ای از ه ــر به  گون ــن عناص ای

تصویر8 . رابطه بینامتنی قویت لوگوی فارسی و 

التین فيلم پوکویو، شبكه پويا )نگارندگان، 1400(.
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ــاب  ــته  اند. ق ــری وابس ــای بص ــد به  تمهیده ــس جدایی  ان ــده ح ــاء کنن ــه الق ــی ک روش  های

تصویــر نشــان می  دهــد کــه عناصــر یــک ترکیــب می  تواننــد هویت  هــای متمایــزی داشــته 

 Leeuwen, 2006: 212 Kress &( باشــند یــا به  صورتــی وابســته به  هــم بازنمایــی شــوند

ــم  ــه ه ــال ب ــن ح ــد و در عی ــده ان ــزا جداش ــای مج ــا قابه ــروف ب ــر 8 ح Van(. در تصوی
پیوســته  اند و وحــدت عناصــر نشــانه  ای را آشــکار می  کننــد مقایســه طراحــی فارســی 

لوگــوی پوكویــو بــا نمونه  هــای قبلــی نشــان می  دهــد رابطــه بینامتنــی قــوی در ایــن نــوع 

طراحــی وجــود دارد قاب  بنــدی و رنــگ حــروف در عنــوان فارســی و انگلیســی کامــال مشــابه 

است و تنها حروف فارسی جایگزین نمونه حروف انگلیسی شده اند.

تحلیــل بینامتنیــت قــوی را می  تــوان 

و  تصویــری  نشــانه  های  رنــگ،  در 

بررســی  نوشــتار،  طراحــی  شــیوه  های 

کــرد. لوگــوی فارســی فیلــم »رویاســوار« 

رابطــه بینامتنــی قــوی را در طراحــی فــرم 

لوگــوی  رنــگ، براســاس پیش  متــن  و 

التیــن، نشــان می  دهــد. رنگ  هــای ســرِد ســبزآبی و آبــی، خطــوط ســیال و روان کــه حرکــت 

بصــری را ایجــاد کــرده اســت، نشــان از برگرفتگــی فــرم و مضمــون حرکــت در طراحــی هــر دو 

اثــر اســت. رنــگ آبــی مشــترک میــان دو عنــوان فارســي والتيــن بســیار حســاس و مســتعد 

ــا آبــی هماهنــگ اســت. ایــن رنــگ انســان  شــخصیت  پذیری اســت.« فضاهــای رویایــی ب

را به  تفکــر وامــی  دارد« )والن، 1382: 101(. در طراحــی لوگــوی رویاســوار، نقطــه کلمــه رویــا 

ــم  ــام انگلیســی فيل ــن حرکــت در ن ــال و دم اســب اســت. مشــابه ای ــه از حرکــت ی برگرفت

ــف"  ــرف "ال ــد ح ــرکات "S" مانن ــا ح ــن ب ــوی التی ــرف "s " لوگ ــر ح ــود. اگ ــی ش ــم دیده  م ه

ــم،  ــوع لوگــوی فیل ــی میــان طراحــی دو ن ــوان فارســی مقایســه شــود، تأثیــرات بینامتن عن

بارزتــر می  گــردد. هــر دو اثــر، فضــای مه  گونــه و رویایــی را مصــور کرده  انــد. تفــاوت اصلــی 

ــری اســب در نوشــتار فارســی اســت.  ــی و حضــور نشــانه تصوی ــو، نشــانه  های زبان دو لوگ

ــر  ــت ب ــد و دالل ــکار می  کنن ــو را آش ــون دو لوگ ــرم و مضم ــی ف ــترک نزدیک ــانه  های مش نش

ــر 9(. ــن دارد )تصوی ــان دو مت ــاختارمند می ــی و س ــوی، حقیق ــت ق بینامتنی

ــی  ــم تلویزیون ــن فيل ــی و التی ــام فارس ــی ن ــوی در طراح ــت ق ــه از بینامتنی ــک نمون  ی

»جیکوچــان« دیــده می  شــود. در ایــن دو اثــر، رنــگ، نشــانه تصویــری و پرســپکتیو و 

تصویر 9. رابطه بینامتنی قوی میان لوگوی فارسی و التین فیلم 

رویا سوار، شبكه نهال )نگارندگان، 1400(
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اختــالف انــدازه کلمــات، شــباهت  های نزدیکــی دارنــد. هــر دو لوگــو به  رنــگ قرمــز طراحــي 

گرديــده کــه بــا حاشــیه زرد رنــگ از زمینــه جــدا شــده  اند. ایــن رنــگ برگرفتــه از شــخصیت 

اصلــی فیلــم، یــک خــروس قهرمــان اســت. ســایه آبــی 

رنــگ دو نــوع نوشــتار را حمایــت می  کنــد. تــاج خــروس 

ــوع نوشــتار فارســی و  ــر فــراز دو ن همچــون زایــده  ای ب

ــه و کلمــه »جیکــو« در هــر دو مــورد  ــرار گرفت التیــن ق

بــزرگ و بــاال، کلمــه »چــان« در هــر دو مــورد، کوچــک و 

ــم،  ــوان فيل ــارز دو عن ــاوت ب ــرار دارد. تف ــر ق در پایین  ت

نشــانه  های زبانــی و قرارگیــری تخــم مــرغ زرد رنــگ بــه 

جــای نقطــه در نوشــتار فارســی اســت. تغییــر انــدازه در 

نوشــتار یــک تمهیــد ایجــاد تمرکــز و برجســتگی در 

نوشــتار هــر دو لوگــو اســت. ایــن یــک اصــل دیــداری اســت کــه کلمــات بزرگ  تــر هماننــد 

ــا مخاطــب  ــاط ب ــر اســت  بنابرایــن بیشــتر دیــده می  شــوند، در اولویــت ارتب صــدای بزرگت

 Serafini & Clausen, 2012:( ــد هســتند و حســی از برجســتگی بصــری را ایجــاد می  کنن

87(.»برجســتگی به  توانایــی بیننــده در قضــاوت دربــاره اهمیــت عناصــر مختلــف در تصاویــر 
ــاره  ــف اش ــر مختل ــداری عناص ــن وزن دی ــده در تعیی ــاوت بینن ــی قض ــن به  توانای و همچنی

ــت و  ــر از اهمی ــداری در تصوی ــر دی ــی از عناص ــه بعض ــود ک ــد می  ش ــده متقاع دارد. بینن

ــا  ــه ی ــق پیش  زمین ــر از طری ــن ام ــد. ای ــه برخوردارن ــه بقی ــبت ب ــتری نس ــتگی بیش برجس

ــل  ــی قاب ــک ویژگ ــردد. برجســتگی ی ــگ ایجــاد می  گ ــل رن ــدازه نســبی، تقاب ــه، ان پس  زمین

اندازه  گیــری و مشــاهده نیســت بلکــه نتیجــه یــک فعــل و انفعــال پیچیــده میــان عناصــر 

ــد  ــان می  ده ــده نش ــوده و به  بینن ــل نم ــرنخ عم ــد س ــه همانن ــت ک ــون اس ــداری گوناگ دی

کــه چــه عنصــری از بقیــه مهم  تراســت« )Kress & Van 212 :2006 ,Leeuwen(. خــاص 

ــخص از  ــیر ش ــطه تفس ــری، واس ــان بص ــد و زب ــی می  کن ــی را تداع ــتار، گفتمان ــودن نوش ب

کــودکان  بــه  آرم  هــای مربــوط   .))85 :2003 ,  Kostlenick, & Hassettاســت تصویــر 

تجربه  هــای بصــری متمایــزی بــرای کــودکان هســتند کــه تــازه   دیــدن را به  کــودک می  آموزنــد 

)عابددوســت، 1399: 144(. در طراحــی لوگوهــای فیلم  هــای کــودکان تصویــری کــردن 

نوشــتار، چهــره  ای متمایــز بــه  آن بخشیده  اســت. همــه ایــن ویژگی  هــا بافــت ویــژه 

ــل  ــورد تحلی ــم م ــوای فیل ــرم و محت ــای ف ــر مبن ــد ب ــه بای ــد ک ــاد می  کنن ــانه  ای را ایج نش

تصویر10 بینامتنیت لوگوی فارسی و التین 

فيلم جیک وچان. شبكه نهال)نگارندگان، 

)1400
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ــن  ــاخت چنی ــور برس ــه منظ ــه درآن»ب ــرد ک ــکل می  گی ــی ش ــع، بینامتنیت ــد. درواق قرارگیرن

ــی  ــورد بررس ــر م ــا یکدیگ ــد ب ــن را در پیون ــکال ممک ــا و اش ــه فرم  ه ــد هم ــه  ای بای محموع

.)61-Jenny, 1982: 60(»جدی قرار داد

جــدول تطبيقــي 1 روابــط بينامتنيــت ضعيــف و قــوي را ميــان فيلــم و لوگــوي فارســي و 

نيــز لوگــوي غيرفارســي نشــان مي  دهــد.

جــدول 1. جــدول تطبيقــي رابطــه بينامتنيــت لوگــوي فارســي، زبــان فارســي، فيلــم و لوگــوي غيرفارســي)نگارندگان 

)1400،

بينامتنيت نام فيلم
لوگوي فارسي و 

زبان فارسي

بينامتنيت لوگوي فارسي و غير 
فارسي

بينامتنيت لوگوي فارسي و فيلم

بينامتنيت قويتمايزمتني- عدم وجود شباهتبينامتنيت قويماشيناسورها

مهدكوك 
خانم زرافه

-فاقد لوگوي 
فارسي

فاقد لوگوي فارسي، بينامتنيت قوي ميان فاقد لوگوي فارسي
لوگوي انگليسي و فيلم، از طريق نشانه 

تصويري و رنگ

-بينامتنيت كنام اژدها
قوي

بينامتنيت قوي، اشتراك نشانه  هاي تصويري تمايزمتني- عدم وجود شباهت
لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بينامتنيت قوي، اشتراك نشانه  هاي تصويري تمايزمتني- عدم وجود شباهتبينامتنيت قويروزها
لوگو فارسي و شخصيت  هاي فيلم

ركاب زنان 
كوهستان

بينامتنيت ضعيف، اشتراك بينامتنيت قوي
رنگ و اندك نشانه تصويري

بينامتنيت قوي، اشتراك نشانه  هاي تصويري 
لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بينامتنيت ضعيف، اشتراك بينامتنيت قويدالتون ها
رنگ و اندك نشانه تصويري

بينامتنيت قوي، اشتراك نشانه  هاي تصويري 
لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

گروه شب 
نقاب

بينامتنيت قوي، اشتراك بينامتنيت قوي
رنگ و طراحي فرم نوشتار و 

ساختار قرار گيري رنگ و نشانه 
تصويري

بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ و نشانه  هاي 
تصويري لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ بينامتنيت قويروياسوار
و طراحي فرم نوشتار و ساختار 

قرار گيري رنگ

بينامتنيت قوي، اشتراك نشانه  هاي تصويري 
لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ و بينامتنيت قويپوكويو
نشانه هاي تصويري و ساختار 

قرار گيري نوشتار

بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ و نشانه  هاي 
تصويري لوگو فارسي و شخصيت  هاي فيلم
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بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ و بينامتنيت قويجيكوچان
نشانه هاي تصويري و ساختار 

قرار گيري نوشتار

بينامتنيت قوي، اشتراك رنگ و نشانه هاي 
تصويري لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بحث و نتیجه گیری

برمبنــای نظریــه بینامتنیــت، هــر متنــی کــه خلــق می  شــود از پیش  متن  هایــی تشــکیل 

شــده اســت. میــزان و چگونگــی ارتبــاِط میــاِن متن  هــا بخشــی از روابــط بینامتنیــت اســت. 

ــات  ــی ارجاع ــی، ویژگ ــن مطالعات ــک مت ــوان ی ــودک به  عن ــای ک ــی فیلم  ه ــای تلفیق لوگوه

ــن  ــن مت ــرد. ای ــره ب ــوان از آن به ــر می  ت ــش اث ــه در خوان ــود ک ــامل می  ش ــی را ش بینامتن

مطالعاتــی کــه متشــکل از نشــانه  های نوشــتاری و تصویــری اســت، روابــط نشانه  شــناختی 

را دربــر می  گیــرد بــه شــکلی کــه فــرم و محتــوای ایــن آثــار، وظیفــه ارجــاع ذهــن مخاطــب 

ــی  ــای تلفیق ــکل  گیری لوگوه ــن ش ــن پیش  مت ــده دارد. اصلی  تری ــا را برعه ــه پیش  متن  ه ب

ــرای مخاطــب  ــن نشان  نوشــت طراحــی شــده ب ــان فارســی اســت؛ بنابرای ــودک، زب ــم ک فيل

کــودک لزومــا از نشــانه  های نوشــتاری و مطابــق بــا قواعــد زبــان فارســی تشــکیل شــده  اند. 

ــم وجــود  ــوان فیل ــان فارســی و نوشــتار فارســی عن ــان زب ــا بینامتنیــت قــوی می برایــن مبن

دارد. دومیــن پیش  متــن شــکل  گیری لوگــوی فارســی فیلــم را می  تــوان فيلــم کــودک 

مرجــع دانســت کــه مؤلفــه رنــگ و شــخصیت  پردازی و هویــت بصــری نشانه  نوشــت، تحــت 

تأثیــر آن طراحــی می  گــردد. نشــانه  های تصویــری برگرفتــه از متــن فیلــم و مطابقــت رنگــِی 

نوشــتار بــا شــخصیت  های اصلــی فیلــم، یکــی از شــاخصه  های ارزیابــی مؤلفــه بینامتنیــت 

ــتراکات  ــوا اش ــرم و محت ــر ف ــی از نظ ــای فارس ــد لوگوه ــان می  ده ــی  ها نش ــت. بررس اس

ــره  ــی و غی ــوی فارس ــی لوگ ــه تطبیق ــد. مقایس ــع دارن ــم مرج ــه فیل ــیاری ب ــات بس و ارجاع

ــود،  ــش می  ش ــا پخ ــال و پوی ــبکه نه ــه از ش ــودک ک ــده ک ــه ش ــای ترجم ــی فیلم  ه فارس

ــا نمونــه غیــره فارســی  نشــان می  دهــد، برخــی آرمهــاي تلفيقــي فارســی هیــچ اشــتراکی ب

نداشــته  اند، بنابرایــن تمایــز متنــی میــان دو نــوع لوگــو دیــده می  شــود. برخــی لوگوهــای 

فارســی، حداقــل اشــتراک رنــگ یــا فــرم را بــا نوشــتار غیــره فارســی نــام فيلــم دارنــد بــه 

ــم  ــان فيل ــي هم ــا نوشتارفارس ــی ب ــره فارس ــوی غی ــزای لوگ ــی از اج ــط جزی ــه فق ــکلی ک ش

شــباهت دارد و از آن بــه عنــوان بینامتنیــت ضعیــف می  تــوان یــاد کــرد. برخــی از لوگوهــای 

فارســی فيلم  هــاي کــودکان به لحــاظ رنــگ و فــرم، اشــتراکات زیــادی بــا نمونــه غیــره فارســی 

دارنــد. چیدمــان یــا ســاختار قرارگیــری نشــانه  های نوشــتاری و تصویــری یــا مؤلفــه رنگــی، 
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ــد.  ــان می  ده ــع را نش ــم مرج ــی فيل ــره فارس ــوی غی ــی لوگ ــی از طراح ــمندانه برگرفتگ هوش

وفــاداری بــه  هویــت بصــری فیلــم در طراحــی هــر دو نشانه  نوشــت دیــده می  شــود؛ 

ــو  ــوع لوگ ــان دو ن ــوی را می ــت ق ــوان بینامتنی ــی، می  ت ــوران ژن ــه ل ــای نظری ــن برمبن بنابرای

بیــان کــرد. بدین  معنــا کــه درطراحــی لوگــوی فارســی فیلــم کــودک از طراحــی غیــره فارســی 

نــام فیلــم بهــره گرفته  انــد و تنهــا وجــه تمایــز ايــن دو نــوع لوگــو، بافــت زبــان فارســی لوگــو 

اســت. مقایســه تطبیقــی نام  هــاي فارســی و غیــره فارســی فيلــم كــودك نشــان می  دهــد، 

طراحــان لوگوهــای فارســی بــا نگــرش بــه تصویــری کــردن آن، کاربســت نشــانه  های تصویــری 

ارجاعــی بــه فیلــم را در اولویــت قــرار داده  انــد امــا در طراحــی لوگــوی غیــره فارســی برخــورد 

ــۀ  ــرد. رابط ــاهده ک ــوان مش ــری می  ت ــانه  های تصوی ــرد نش ــی را در کارب ــال و حداقل مینیم

ــری در نشانه  نوشــت فارســی بیــش  همنشــینی و جانشــینی نشــانه  های نوشــتاری و تصوی

از نمونه هــاي غیــره فارســی بــه چشــم می  خــورد. ایــن روابــط کدهــا و رمزهایــی را در برابــر 

مخاطــب کــودک قــرار می دهنــد کــه بــر مبنــای آن لوگــو بــا چهــره  ای شــمایل  گون معمایــی 

جــذاب را بــه روی مخاطــب می  گشــاید و آگاهــی ســاده و موجــز را درمــورد فيلــم به  کــودک 

ــد. ــال می  ده انتق
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