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تحلیل پیشمتنهای تأثیرگذار بر شکلگیری لوگوی فارسی فيلمهاي کودکان برمبنای
نظریه بینامتنیت لورانژنی
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تاریخ دریافت 1400/04/10 :تاریخ پذیرش1400/09/02 :

چکیده
مجموعــهای از لوگوهــای (آرم /نشانهنوشــت) تلفیقــی فيلمهــاي کــودکان کــه ترجمــۀ فیلمهــای غیــره فارســی
هســتند ،نشــانههای تصویــری و نوشــتاری را دربــر میگیرنــد .پرســش اصلــی مقالــۀ پیــشرو ایــن اســت
کــه رابطــۀ بینامتنیــت میــان لوگــوی فارســی و نیــز غیــره فارســی فیلمهــای کــودکان چگونــه اســت و حضــور
ـن آثــار بــا محتــوای فیلــم مرجــع چــه ارتباطــی دارد .روش تحقیــق توصیفــی
نشــانههای تصویــری و نمادیــن در ایـ 
ـ تحلیلــی اســت .روش گــردآوری مطالــب کتابخانــهای از طریــق فیشبــرداری و تصویرخوانــی اســت .تجزیــه
ـت ِقــوی میــان زبــان فارســی و محتــواي
تحلیــل دادههــا کیفــی اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد ،بینامتنیـ 
فیلــم و لوگــوی فارســی فیلــم وجــود دارد .رابطــۀ بینامتنیــت ضعیــف و قــوی میــان طراحــی عنــوان فارســی و غیــره
فارســی ايــن آثــار ازنظــر ارتبــاط رنــگ و فــرم قابــل بررســی اســت .نشــانههای تصویــری و رنگهــا در لوگوهــای
فارســی فيلــم برگرفتگــی و ارجــاع مســتقیم بــه محتــوای فیلــم دارنــد .اغلــب طراحــان نامهــاي فيلــم فارســی،
ِ
گرایــش بــه تصویریکــردن و کاربــرد عناصــر زیــاد در طراحــی لوگــوي فيلــم را نشــان میدهنــد ایــن در حالــی اســت
تصویــری دارنــد.

کــه نمونههــاي غیــره فارســی برخــورد حداقــل و مینیمــال نســبت بــه کاربــرد نشــانههای
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مقدمه
لوگــو ،آرم يــا نشــانهاي مشــخص اســت كــه برمبنــاي اصــول علمــي گرافيــك طراحــي
شــده و بازنمايــي نــام يــك برنــد يــا صنعــت ميباشــد (پهلــوان .)31 :1381 ،لوگوهــای
تلفیقــی محصــول ارتبــاط نشــانههای شــمایلی و نوشــتاری در طراحــي ايــن نشــانهها
هســتند (پهلــوان .)33 :1381 ،لوگوهــا ،عــاوه بــر جنبههــای کارکــردی (زبانــی) کــه وظیفــۀ
انتقــال اطالعــات بــه مخاطــب را برعهــده دارنــد بــا ویژگیهــای زیباییشــناختی همراهانــد.
در ایــن صــورت طراحــی نشــانههای نوشــتاری بــا ویژگیهایــی بیــشاز مالحظــات
زیباییشــناختی همــراه اســت ،شــکلهای حــروف خــود بهعنــوان بخشــی از یــک متــن
اهمیــت پیــدا میکننــد و معنــای کلــی ترکیــب و شــکل گرافیکــی آن همچــون نمــاد اســت
( .)Machin, 2007:87وجــه زبانــی لوگــو (نشــان نوشــت) مرتبــط بــا ادراک زبانشناســی
مخاطــب اســت ،بنابرایــن لوگــو بایــد مطابقــت بــا زبــان مخاطــب داشــته باشــد .وجــه
زیباییشناســیآن وابســته بــه تمهیدهــای بصــری و شــیوههای طراحــی شــكلي آن اســت.
معنــای صریــح نوشــتار از طریــق مناســبات زبانــی در ذهــن مخاطــب شــکل میگیــرد و
معنــای ضمنــی از طریــق عناصــر بصــری و تصویــری انتقــال مییابــد (عابددوســت:1400،
 .)23بایــد توجــه داشــت کــه لوگــو ،آرم يــا نشاننوشــت بهعنــوان معــرف مرجــع خویــش،
بخشــی از جنبههــای دیــداری و هویــت بصــری مرجــع اســت و بایــد از دیگــر عالئــم مشــابه،

متفــاوت باشــد و اطالعــات را بهصــورت هدفمنــد بهمخاطــب عرضــه کنــد (vestergaard
.)& Schroder,1985:10
لوگــو بهعنــوان بخشــي از چهــره و منظــر فيلــم اســت؛ بنابرایــن طــرح آن اهمیــت
زیــادی دارد و بــرای بیــان یــک عبــارت یــا تلقیــن یــک مفهــوم بــه مخاطــب طراحــي ميشــود
( .)Aaker & Bruzzone, 1981: 18لوگوهــاي تلفيقــي فيلمهــاي كودكانــه موضــوع تحليــل
ـوان فیلــمِ کــودک از حساســیتهای بســیاری
حاضــر اســت .بايــد توجــه داشــت ،طراحــی عنـ ِ
برخــوردار اســت و آن بــه دلیــل درک تصویــر و عالقهمنــدی کــودک بــه ترجیــح تصویــر
نســبتبــه نوشــتار اســت .در ایــن راســتا طراحــی خالقانــه لوگــو ماننــد طراحــی هــر برنــد
دیگــری ،اثربخــش اســت و باعــث ارتقــای عواملــی نظیــر آگاهــی از مرجــع لوگــو ،ترجیــح
و نگــرش ویــژه بــه آن میشــود ( .)Van Grinsven & Dos, 2016: 261تمهیــد همــراه
شــدن نشــانههای دیــداری و تصویــری بــا نشــانههای نوشــتاری عنــوان فیلــم ،ســبب
تقویــت معنایــی لوگــو میگــردد کــه قــرار اســت از فرســتنده یــا مرجــع بــه بیننــده انتقــال
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یابــد« .کــودکان نیــاز بهســادگی در تصویــر و وجــود کدهــای قابــلدرک بصــری دارنــد»
( )Seiter,1992:50و یکــی از کانالهــای ارتباطــی کــودک و فیلمهــا و محصــوالت نمايشــي
عنــوان آن اســت .بخشــی از فیلمهــای پخششــده در شــبکه پویــا و نهــال تلویزیــون
ِ
ایــران ،نامهــای فارســی و غیــره فارســی فیلــم ترجمهشــده را بهطــور همزمــان نمایــش
میدهنــد .گاهــی لوگــوی فارســی و غیــره فارســی شــخصیت مســتقل از یکدیگــر دارنــد و
گاهــی شــباهتهایی میــان ایــن دو نــوع لوگــو بهچشــم میخــورد .متــن حاضــر قصــد
دارد بــه بررســی پیشمتنهــای اصلــی تأثیرگــذار در طراحــی ایــن آثــار بپــردازد و بــه ایــن
پرســش پاســخ دهــد کــه رابطــه بینامتنیــت میــان طراحــی لوگــوی فارســی و غیــره فارســی
و نیــز مرجــع آنهــا ،فیلــم موردبحــث ،چگونــه اســت .بینامتنیــت یکــی از اصطالحــات
رایــج در حوزههــای مطالعاتــی نقــد ادبــی و هنــری اســت .اصطــاح بینامتنیــت بــرای بیــان
رابطــه میــان متنهــا ،خــواه هنــری و خــواه ادبــی بــه کار مــیرود (نامورمطلــق:1394،
 .)134براســاس تئــوری بینامتنیــت هــر متــن بــر روي متنهــاي پيشــين شــكل ميگيــرد
و ميتــوان حضــور متنهــاي پيشــين را در آن مشــاهده كــرد .بديــن ترتيــب هــر متنــي در
شــبكهاي از متنهــاي متفــاوت دور و نزديــك ،باواســطه و بیواســطه ،هــم دوره و يــا ناهــم
دوره ،درون فرهنگــي يــا بــرون فرهنگــي و خــودآگاه و ناخــودآگاه شــكل میگیــرد کــه از ايــن
متــون تأثیرگــذار در شــكلگيري متــن جديــد ميتــوان بهعنــوان پيشمتــن يــاد كــرد.
عنــوان فارســی فیلــم کــودک نيــز از پیشمتنهايــی
(نامورمطلــق .)51 :1391،در طراحــي
ِ
تأثیــر گرفتــه شــدهاســت و میتــوان ارتبــاط هــر لوگــو را بــا پیشمتنهــای آن بررســی
کــرد .در ایــن تحلیــل در میــان انــواع بینامتنیــت ،نظریــه بینامتنیــت لــوران ژنــی مــورد
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 آنهــا ،یعنــی فیلــم مــورد بحــث
ً
عمومــا در اینجــا
چگونــه اســت .ایــن آثــار بــا ویژگیهــای نشانهشــناختی همراهانــد کــه

مرجــع نشــانهها فیلــم اســت .براینمبنــا تصویــر لوگــو همچــون ســایر تصاویــر بــا قــاب،

ماننــد پنجــرهای ،قصــد درگیرکــردن بیننــده بــا خــود دارد (Kress & Van Leeuwen,
 )60-2006: 46و ذهــن مخاطــب را بــه بافتهــای گوناگــون فرهنگــی و اجتماعــی ارجــاع

ً
دائمــا بــه مرجــع
میدهــد ( .)Kress & Van Leeuwen, 2006: 186از طرفــی مخاطــب،
آن ،فرمهــا و محتــوای فیلــم میاندیشــد.
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پیشینه پژوهش
مطالعــات پيشــينه تحقيــق نشــان ميدهــد ،پژوهشــي منطبــق و مرتبــط بــا موضــوع
تحليــل حاضــر صــورت نگرفتــه اســت ولــي ميتــوان بــه پيشــينههايي اشــاره كــرد كــه
بــه نشانهشناســی نوشــتار یــا موضــوع ارتبــاط كــودك و رســانه ونيــز كــودك و نــام برندهــا
پرداختهانــد .برخــی از تحقیقــات متمرکــز بــر تحلیــل نشانهشــناختی نــام برنــد و لوگــو
هســتند و برخــی نمونههــا متعلــق بــه نشانهشناســی نوشــتارند .ولنتایــن ( )2003در
کتــاب «کاربــرد نشانهشناســی در ســاخت برندهــای قدرتمنــد بــرای کــودکان» ارتبــاط
کــودک و رشــد فکــری و احساســی كــودك در مواجــه بــا تصویــر برنــد را بررســی کــرده
اســت .ون گریســون و داس ( )2016در مقالــه «طراحــی لوگــو در تبلیغــات تجــاری» ،بــه
فراینــد رویارویــی مخاطــب بــا لوگوهــای تجــاری پرداختهانــد .ســیتر ( )1992در مقالــه
«نشانهشناســی ،ســاختارگرایی و تلویزیــون» اصــول تحلیــل ســاختاری نشــانهها در
فيلمهــاي تلویزیونــی را شــرح داده اســت .عابددوســت ( )1399در مقالــه «تجزیهوتحلیــل
فــرم و رنــگ آرمهــای مربــوط بــه کــودکان بــا تأکیــد بــر نشــانههای ارجاعــی و شــکلگردانی»
مواجــه کــودک بــا نشــانههای شــکلگردانی و ارجاعــی را در آرمهــای مربــوط بــه کــودکان
مــورد تحلیــل قــرار داده اســت .خلدانــي ،حيــدري و اشــراقي ( )1395در مقالــه «بررســي
تايپوگرافــي كودكانــه و نقــش آن در رشــد تحليــل كــودكان» ايــن نتيجــه را مطــرح كردهانــد
كــه تايپوگرافــي جلــد كتــاب در رشــد تخيــل كــودكان از منظــر مباحــث تئــوري ارائهشــده،
اثربخــش اســت امــا بهصــورت دقيــق بايــد از علــوم روانشناســي در ميــزان اثــر و چگونگــي
اثــر تايپوگرافــي بــر رشــد تخيــل كــودكان كمــك گرفــت .دمیرچیلــو و ســجودی ()1390
در مقالــه «تحلیــل نشانهشــناختی تایپوگرافــی فارســی» شــاخصههای نشانهشناســی
نوشــتار در خــط فارســی را تدویــن و مــورد بررســی قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه حــروف هــم بــه نظــام نشــانهای زبانشناســی و هــم بــه نظــام نشــانهای تصویــری
مرتبطانــد .بریگونتــر و جیلمکآلــر ( )1380در کتــاب «کــودک و تلویزیــون» بــا تحلیــل
محتوایــی آثــار تلویزیونــی ،شــیوههای یادگیــری کــودکان از تلویزیــون را هوشــیارانه و
متأثــر از ســطح آگاهــی بیننــدگان درگیــر شــناختهاند .دریــک دســتهبندی اجتماعــی،
رابطــه کــودک بــا تلویزیــون ،در طیفــی از رویکردهــای مخاطــب محــور و رســانه محــور
قــرار میگیــرد کــه اولــی کــودکان را بهعنــوان مخاطبانــی فعــال و دومــی ،تلویزیــون را
شــکلدهنده بــه جهــان معناهایــی بــا نــگاه منفعــل میشناســد .نجــفزاده و اطهــری
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( )1391در مقالــهای بــا عنــوان «نشانهشناســی پســتمدرن در کارتونهــای تلویزیونــی،
تحلیــل نشانهشناســی کارتونهــای آنشــرلی ،پســر کوهســتان ،کیمباســتیل ،بنتــن» بــا
مطالعــه آثــار پویانمایــی خارجــی و جســتجوی نشــانههای پســتمدرن در آنهــا از تبدیــل
کــودکان امــروزی بــه ســوژههای ســرگرمی در دل نظــام معنایــی و روایــی پســت مــدرن
نوشــتهاند .دیویــس و مایرمســنجر ( )1394در کتــاب «کــودکان ،رســانهها و فرهنــگ»
بــه تأثیــر رســانه و کــودک و ایجــاد فرهنــگ در ســاختار ذهنــی کــودکان از طریــق ســاخت
فيلمهــای تلویزیونــی پرداختــه اســت .نظيــف و نجــفزاده ( )1397در پژوهشــي بــا
عنــوان «تحليــل نشانهشناســي برنامــه کــودک و نوجــوان تلويزيــون جمهــوري اســامي
ايــران در دهههــاي  60و  ،70مطالعــه مــوردي كارتونهــاي قصههــاي مجيــد ،مدرســه
موشهــا ،دنيــاي شــيرين و قصههــای تابهتــا» بــا بهكارگيــري چارچــوب امــر سياســي و
نظريــه فرهنگــي كــودك در روش نشانهشناســي پیــرس ،بــه واســازي نظامهــاي نشــانهاي و
منازعــه معنايــي حاصــل از آنهــا در برنامههــاي كــودك و نوجــوان توليــد تلويزيــون درگــذر
از دو دهــه پــس از پيــروزي انقــاب پرداختهانــد .وســترگارد و شــرودر ( )1985در کتــاب
«زبــان تبلیغــات» بــه مبحــث کارکــرد نشــانهها در تبلیغــات پرداختــه اســت .بــا توجــه
بــه بررســیهای انجــام شــده هیــچ یــک از پژوهشهــای پیشــین بــه بررســی تطبیقــی
و بینامتنــی لوگوهــای فارســی و غیــره فارســی فيلمهــاي کــودکان نپرداختهانــد و ارجــاع
نشــانههای تصویــری در ایــن آثــار بــه متــن فیلــم بیــان نشــده اســت.
مبانی نظری پژوهش
رابطه بینامتنیت قوی و ضعیف:
لــوران ژنــی نظریهپــرداز بینامتنیــت ،بــر ایــن بــاور اســت کــه اصــوالً ویژگــی بنیادیــن

بینامتنیــت بنیــان نهــادن روش جــدی در خوانــش متــون اســت کــه خوانــش صرفـ ً
ـا خطــی
را مضمحــل میکنــد و از طریــق ارجاعــات بینامتنــی فرصتــی مغتنــم بــرای نوعــی خوانــش
جایگزیــن فراهــم مــیآورد ( .)Jenny, 1982: 44ژنــی 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 صرفـ ً
ـا بــراســاس حضــور مشــترک اســت و ایــن

حضــور مشــترک تــا عمــق مضامیــن گســترش پیــدا نکــرده اســت ،آن را بینامتنیــت ضعیــف
میدانــد .بینامتنیــت هنگامــی ابعــاد گســترده خــود را مییابــد کــه دو متــن در جنبههــای
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گوناگــون بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده باشــند .ایــن مراتــب دســتکم میتواننــد بــه دو
دســته صــورت و مضمــون تقســیم شــوند .ازایـنرو چنانکــه ارتبــاط بینامتنــی در دو متــن،
در دو ســطح صــورت و مضمــون انجــام گیــرد ،بینامتنیــت قــوی اســت ،امــا اگــر ایــن روابــط
در یکســطح (الیــه) متوقــف شــود ،بینامتنیــت ضعیــف تلقــی میگــردد (نامورمطلــق،
 .)193 :1394هنگامــی کــه روابــط بینامتنــی در ابعــاد گوناگــون آن گســترده شــود و فقط به
تصویرپــردازی محــدود نگــردد ،بینامتنیــت کاملتــری اتفــاق افتــاده اســت .ژنــی ارزیابــی
میکنــد کــه اگــر یــک واحــد معنایــی فقــط امــکان نزدیکــی دو متــن را فراهــم کــرده باشــد
ـده باشــد ،در اینصــورت
و اگــر رابطــه متــن بــا متــن بــدون عناصــر ســاختارمند برقــرار شـ 
نمیتــوان از یــک بینامتنیــت حقیقــی ســخن گفــت بلکــه میتــوان آنرا یــک بینامتنیــت
ـه رابطــهای اســت
ضعیــف نامیــد (نامورمطلــق .)194 :1394 ،بینامتنیــت ضعیــف قایــل بـ 
کــه براســاس آن دو متــن تنهــا برمبنــای حضــور مشــترکی کــه بــه «عمــق مضامیــن گســترش
پیــدا نکــرده اســت» باهــم در ارتبــاط هســتند و در شــکلگیری یــک متــن نــه تمــام
جنبههــای یــک عنصــر از یــک متــن دیگــر ،بلکــه جنبــهای از جنبههــای آن ،مــورد توجــه
قرارگرفتــه باشــد (نامورمطلــق .)56 :1391 ،ژنــی بینامتنیــت را بــه حضــور در یــک متــن
بــا عناصــر ســاختارمند (مضامیــن ،ســاختارهای صــوری یــا رمــزگان تکوینــی) محــدود مــی
کنــد ( .)Gignoux, 2005: 37در مقابــل بینامتنیــت ضعیــف بینامتنیــت قــوی قــرار دارد.
ژنــی خــود از ایــن واژه اســتفاده نکــرده امــا افــرادی همچــون لمونتایــن ،بــهنوعــی ایــن
تقســیمبندی را بــه کار بردهانــد (نامورمطلــق .)195 :1394،او میــان بینامتنیــت حقیقــی
از یــک ســو و ســطحی از تلمیــح و اشــارات ســاده از دیگرســو ،تفــاوت قایــل میشــود .بــه
عقیــدهی او در بینامتنیــت ،متــن حاضــر بــا اشــاره بــه متــن نخســت ،ســاختار یــا الگویــی
از فــرم و محتــوای آن را عمیقــا بــه درون خــود منتقــل میکنــد ،امــا در نــوع دوم ،تنهــا
بــه تکــرار عنصــری مشــابه از متــن نخســت اکتفــا میشــود ،بــی آنکــه از ژرفــای معنــا و
مضمــون آن ســودی بــرده شــود ( .)Culler, 1981: 115ژنــی بــر نظــام ارتباطــی میــان اثــر و
آثــار از پیــش موجــود و همچنیــن میــان اثــر و گفتمانهــای متفــاوت اجتماعــی کــه بــدون
آنهــا چنیــن اثــری غیرقابــل تفکــر اســت صحــه میگــذارد .او بینامتنیتــیرا کــه بهطــور

صریــح در ســطح صــورت اثــر وجــود دارد ،نیــز برجســته میکنــدLamontage, 1990:( .
 .)26در ایــن متــن ،حضــور نشــانههای مشــترک میــان لوگــوی فارســی و غیــره فارســی
فيلمهــاي کــودکان و فیلــم از منظــر بینامتنیــت ضعیــف و قــوی مــورد بررســی قــرار گرفتــه
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و نشــان میدهــد ،چگونــه رمــزگان نشاننوشــت فارســی ،متــن پیشــین اصلــی یعنــی
فیلــم را بهیــاد مــیآورد و یــا رویکــرد طراحــان در اســتفاده از نشاننوشــت غیــره فارســی
عنــوان فيلــم و در عیــن حــال وفــاداری بــه هویــت
بهعنــوان پیشمتــن اصلــی طراحــی
ِ
ســازمانی و گرافیکــی فیلــم را تداعــی میکنــد .ویژگیهــای ارجاعــی نشــانه تصویــری بــه
شــخصیتهای تلویزیونــی در راســتای ارتبــاط بهتــر مخاطــب بــا نشــانه تلفیقــی نیــز مــورد
بررســی قرارمیگیــرد .كاركــرد ارجاعــي نشــانهها ،نظامــي مشــتمل بــر مدلولهــاي آشــنا
هســتند .هــدف از کارکــرد ارجاعــی نشــانه ،انتقــال اطالعــات اســت (چندلــر.)260 :1387 ،
ايــن کارکــرد روابــط میــان پیــام و موضوعــی کــه پیــام بــه آن ارجــاع میدهــد را مشــخص
میکنــد (گیــرو )20 :1380،کــه در اینجــا فیلــم ،موضــوع آن را تشــکیل میدهــد.
روش پژوهش
روش پژوهــش توصیفــی تحلیلــی اســت .روش گــردآوری دادههــا کتابخانــهای از
طریــق فیشبــرداری و تصویرخوانــی اســت .روش تجزیــه تحلیــل دادههــا کیفــی اســت.
اغلــب تصاویــر از طریــق عکاســی از عناویــن فیلمهــای پخــش شــده از شــبکه پویــا و نهــال
گــردآوری شــده اســت .از ميــان  50نمونــه لوگــو تلفيقــي فيلــم كــودك 11 ،نمونــه بهشــكل
تصادفــي انتخــاب شــدهاند و دســتهبندي آنهــا بــر اســاس وجــود شــباهت زیــاد یــا انــدک
نشــانههای تصویــری مشــترك در لوگوهــای فارســی و غیــره فارســی اســت .همــه لوگوهــاي
مــورد بحــث ،تلفیقــی اســت و حضــور پیوســتهای از نمادهــای نوشــتاری و تصویــری در
آنهــا دیــده میشــود .نمونههــاي مذكــور تصاويــري بــا ويژگــي ارجاعــي بــه زمينــه فيلــم
داشــتهاند .در راســتاي اجــراي پژوهــش حاضــر يــك مــدل كلــي طراحــي و اجــرا شــده
اســت كــه يافتــه هــاي تحقيــق براســاس ايــن طــرح دســته بنــدي شــده اســت .نمــودار 1
الگــوی تحلیلــی مقالــه را نشــان میدهــد .در ایــن نمــودار لوگــو واســطه فیلــم (فرســتنده)
ِ
خوانــش متــن اســت) فــرض شــده اســت .بــهروش
و کــودک (مخاطبــی کــه قــادر بــه
توصيفــي تحليلــي و از طريــق مقايســه دادههــاي گــردآوري شــده به شــيوه كتابخانهاي ،ســه
پیشمتــن مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت .زبــان فارســی بــه عنــوان پیشمتــن فرهنگــی
نوشــتار لوگــوي فارســي اســت و ويژگيهــاي زبانــي لوگــورا شــامل ميشــود .فیلــم و لوگــوی
غیــره فارســی بــه عنــوان پیشمتنهــای مســتقیمی معرفــی شــدهاند کــه طراحــان بــا

ـن فارســی
ـوان فارســی فیلــم پرداختهانــد .برخــی از عناويـ ِ
مطالعــه آن بــه طراحــی ُفــرم عنـ ِ
فيلمهــا معرفــی شــدهاند کــه هیــچ ارتبــاط شــكلي بــا لوگــوی غیــره فارســی ندارنــد و در
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ایــن تحلیــل بــه عنــوان تمایــز متنــی مطــرح میگــردد .بایــد ایــن نکتــه را مطــرح کــرد کــه
برخــی از فیلمهــای ترجمــه شــده کــودک در رســانه ملــي ،صرفــا بــا عناويــن غیــره فارســی
ـری لوگوهــا ،ســایر مــوارد نوشــتاری آن
پخــش میشــود کــه بــه غیــر از نشــانههای تصویـ ِ
بــرای کــودک ایرانــی غیرقابــل خوانــدن اســت .در ایــن مــوارد بــرای کــودک لوگــوی غیــره
فارســی همچــون نشــانهای تصویــری عمــل میکنــد کــه ارجــاع بــه فیلــم دارد.

مــدل  .1تحلیــل بینامتنیــت لوگــوی فارســی فیلــم ترجمــه شــده ،زبــان فارســی ،فیلــم و لوگــوی غیــره فارســی
فیلم(نگارنــگان)1400:

پيشمتــن زبــان فارســی در لوگــوی فارســی فيلمهــاي کــودکان در تعامــل بــا نشــانه
هــای ارجاعــی فیلــم
یکــی از اصلیتریــن پیشمتنهــای شــکلگیری لوگــوی فارســی فيلــم و محصــوالت
نمايشــي کــودکان ،زبــان فارســی اســت کــه زبــان غالــب در بافــت فرهنگــی ،اجتماعــی ایــران
اســت .ايــن پيشمتــن ،اشــکالی از حــروف و چیدمــان آن را بــه عنــوان نظــام نشــانهای
دربــر میگیــرد کــه خوانــش لوگــوی فارســی بــر مبنــای اصــول آن انجــام میشــود .حــال
زمانــی کــه هنرمنــد از تمهیدهــای خالقانــه بــرای طراحــی حــروف بهــره میبــرد ،نظــام
نشــانهای جدیــدی بــر نشــانههای زبانــی افــزوده میگــردد و انتقــال پیــام بــه مخاطــب از
طریــق تعامــل نشــانههای زبانــی فارســی و نشــانههای تصویــری ارجاعــی بــه فیلــم تقویــت
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میگــردد« .تمهیدهــای خالقانــه طراحــی نوشــتار ،فضایــی را فراهــم میکنــد کــه بــه
واســطه آن نوشــتار میتوانــد معنــای مختلفــی را بهوجــود آورد و اثــرات روانشــناختی بــر
ادراک و رفتــار مخاطــب داشتهباشــد» ( .)Doyle & Bottomley, 2009: 396بنابرايــن
لوگــو بــا يكپارچهســازي نشــانههاي تصويــري و نوشــتاري و زبانــی ،شــکلی فريبنــده را در
برابــر قــواي بصــري مخاطــب ميگشــايد و از يــك نشــانه صــرف ،توســعه يافتــه و بــه
نشــانهاي انحصــاری تبدیــل میشــود ( .)Souchier, 1922: 36نشــانهای کــه در خــال
تکــرار بــرای مخاطــب ،تبدیــل بــه تصویــری میگــردد کــه نیــازی بــه خوانــدن آن نیســت و
درک آن بــه ســرعت صــورت میگیــرد .تصویــر  1لوگــوی فارســی و غیــره فارســی فيلــم
«ماشیناســورها» را نشــان میدهــد .نشــانههای نوشــتاری (زبانــی) فارســی بــرای کــودک
مخاطــب کــه ســواد خوانــدن دارد آشناســت و تصویــر چرخدنــده ،فــرم هندســی و حــروف
و نقــاط بــا حــس اســتحکام بصــری همــراه اســت کــه ماشــینی بــودن را تداعــی میکنــد و
بــه ســرعت ذهــن کــودک را بــه محتــوای فیلــم ارجــاع میدهــد؛ بنابرایــن نوشــتار بــا تکیــه
بــر نشــانههای زبانــی فارســی و در تعامــل بــا تأثیــرات حســی نوشــتار ،مطابــق بــا مضمــون
فیلــم همــراه میگــردد .بایــد توجــه داشــت ،نوشــتار طراحــی شــده میتوانــد انبوهــی از
احساســات ماننــد اســتحکام ،قــدرت و پیشــرو بــودن یــا قدیمــی بــودن را بهتصویــر بکشــد
(ســلنتیس )115 :1392 ،کــه در طراحــی ایــن اثــر دیــده میشــود .ســه بعــدی بــودن
نوشــتار نیــز بــه تداعــی مفهــوم ماشــینی بــودن کمــک کــرده اســت« .رنــگ ،ویژگیهــای

ســهبعدی ،بافــت ،حرکــت در طراحــی نوشــتار از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت» (van
 .)Leeuwen, 2005: 141همــه ایــن
نشــانهها در کنــار نظــام ارجاعــی حــروف
بهزبــان فارســی ،زمینــه درک لوگــو ،بــرای
کــودک فارســیزبان را فراهــم میکنــد.
تصویــر  1تمایــز فــرم و محتــوای لوگــوی
فارســی و غیــره فارســی را نشــان میدهــد.
شــباهت فــرم و رنــگ میــان دو نــوع اثــر
دیده نمیشود.

تصویر .1لوگوی تلفیقی فارسی و غيرفارسي فیلم
ماشیناسورها ،شبكه نهال(نگارندگان)1400 ،
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فقــدان پیشمتــن زبــان فارســی در لوگــوی فیلمهــای کــودکان ،اهمیــت نشــانههای
تصویری در فرایند ارتباط
در مــواردی هنــگام پخــش فیلــم از تلویزیــون
ـوان غیــره فارســی بــه کــودک ارائــه
ایــران ،همــان عنـ ِ
میشــود .در ایــن صــورت کــودک قــادر بــه خوانــش
لوگــو نیســت و پیشمتــن نوشــتاری زبــان فارســی
وجــود نــدارد امــا بهطــور تجربــی و از طریــق تکــرار
مفهــوم لوگــو کــه نــام فارســی فیلــم اســت کــه از

تصویر . 2لوگوی تلفیقی التین فیلم مهد

طریــق صــدا ،همزمــان بــا تصویــر لوگــوی غیــره

خانم زرافه ،شبكه نهال(نگارندگان)1400 ،

فارســی ،پخــش میشــود ،مفهــوم لوگــو و تصویــر آن
در حافظــه کــودک ثبــت میگــردد و لوگــو همچــون تصویــر یــا نشــانه ،ارجــاع بــه فیلــم دارد.
تصویــر  2لوگــوی «مهدکــودک خانــم زرافــه» را نشــان میدهــد کــه در آن حــروف انگلیســی
بــرای کــودک فارســیزبان ناخواناســت امــا نشــانه تصویــری پانــدا و رد پــای آن در کنــار
ـن مخاطــب بــه فیلــم کمــک میکنــد .رنگهــای شــادکودکان ،حرکــت
ـاع ذهـ ِ
نوشــتار بــه ارجـ ِ
بصــری و نــگاه پانــدا از روبــرو ،نشــانههای ارتباطــی عنــوان فيلــم بــا کــودک اســت« .بــرای
مخاطبــان امــروزی تصویــر یــک لوگــو ،تصویــری اســت کــه بــا زبانهــای نشانهشناســی

رمزگــذاری شــده و کــودکان میتواننــد بــا آن همذاتپنــداری کننــد» (Valentine, 2003:
 .)9تمامــي طيفهــاي بيــن زرد ،قرمــز و نارنجــي رنگهــاي گرمــي هســتند (والن:1382 ،
 )22و در ايــن تصويــر منجــر بــه ايجــاد حــس گرمــا در نوشــتار ميشــوند« .رنــگ زرد از
روشــنترين رنگهاســت و تاثيــر آن بــه صــورت شــادماني آشــكار اســت» (لوشــر:1376 ،
 .)87رنــگ 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 بــهکار مــیرود .ایــن رنــگ نوعــی هیجــان را
داراســت و در عیــن حــال مالیــم ،ظریــف و خوشآینــد اســت» (والن)41 :1382 ،؛ بنابرایــن
مخاطــب ،حــس شــادی ،شــیرینی ،حرکــت ،بــازی ،لطافــت و ...را از نشــانههای نوشــتاری
و تصویــری دریافــت میکننــد و نوشــتار لوگــو بــا توجــه بــه نــوع رنــگ و شــیوۀ طراحــی
میتوانــد تأثیــرات حســی داشــته باشــد.
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بینامتنیت قوی میان لوگوی فارسی و فیلم مرجع
عنوانفارســی و غیــره فارســی
یکــی از قویتریــن پیشمتنهــای تأثیرگــذار بــر طراحــی
ِ
فیلمهــای کــودکان ،فیلــم مرجــع و شــخصیتهای برتــر یــا مفاهیــم اصلــی فیلــم اســت؛ بنابراین
فــرم و محتــوای فیلــم را میتــوان بــه عنــوان اصلیتریــن متــن شــکلگیری فــرم و محتــوای
ـی نوشــتار ،تبدیــل حــروف بــه تصویــر ،امکانــات
لوگــوی فیلــم کــودک معرفــی کــرد .در طراحـ ِ
فراوانــی را بــرای طــراح ایجــاد میکنــد« .وقتــی طراحــی حــروف چیــزی بیــش از نوشــتار صــرف
میشــود ،قــدرت ارتباطــی آن افزایــش مییابــد» (مثقالــی .)1396:122 ،اســتفاده دوگانــه
از معنــای نوشــتاری و ســاختار بصــری میتوانــد امــکان ارتباطــی یکتــا را ایجــاد کنــد .وقتــی
یــک حــرف یــا کلمــه فراســوی کارکــرد نوشتاریشــان ،کیفیاتــی تصویــری بــه خــود میگیــرد،
بــه خــودی خــود تبدیــل بــه تصویــر شــده و پتانســیل آن بــرای تأثیرگــذاری زیــاد میگــردد.
براینمبنــا نشاننوشــت یــا لوگــو در دو ســطح معنــی حــروف و شــکل آن بــا مخاطــب ،ارتبــاط
برقــرار میکنــد و بــه احتمــال قــوی بیننــده یــک پیــام قدرتمنــد را دریافــت خواهــد کــرد
(مثقالــی .)122 :1396 ،رنــگ ،ویژگیهــای ســهبعدی ،بافــت ،حرکــت در طراحــی نوشــتار از
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت ()141 :2006 ,van Leeuwen؛ و چگونگــی یکپارچگــی ایــن
مؤلفههــا بــا مرجــع فیلــم ،آشــناییزدایی ،خالقیــت و تمایــز را بــه همــراه دارد .در ایــن صــورت
آنچــه امتیــاز یــا منــش برتــر اثــر را میســازد ،انحرافهــا و تمایزهایــش از نظامهــای شــناخته
شــده اســت ()151 :1973 ,Jakobson؛ و نشــانههای طراحــی شــده پیامــی تحلیلپذیــررا
دربردارنــد )137 :1968 ,Ricoeur( .دیــد اول ،نوشــتار را خوانــش میکنــد امــا بــه شــکل
همزمــان نشــانههای تصویــری را میبینــد کــه بــه درک مفهــوم نوشــتار کمــک میکنــد.
نشــانههایی کــه از نظــر فــرم و محتــوا برگرفتــه از فیلــم هســتند و بنابرایــن بینامتنیــت قــوی را
بــه تصویــر میکشــند .در ایــن صــورت پیــام زبانــی و پیــام شــمایلنگارانه میتواننــد یکدیگــر
را تقویــت کننــد و موجــب تثبیــت یکدیگــر شــوند و بخــش شــمایلی (تصویــری) نقــش تثبیــت
کننــدهی نوشــتار را در هدایــت گیرنــده بــه ســوی یــک داللــت خــاص دارد .بدینترتیــب کــه
بــا ترجیــح برخــی از جنبههــای هماننــدی (بــا مرجــع) مخاطــب را بــه طــرف گونــهای محتمــل
از مدلولهــای آشــنا هدایــت میکنــد (پهلــوان .)47 :1381،براینمبنــا ،ویژگیهــای ظاهــری
هــر لوگــو بایــد ماهیــت مرجــع خــود را بــرای بیننــده تداعــی کنــد (.)547 :2008 ,Hynes
تحلیــل نمونــه لوگوهــای فیلــم کــودک ،ارجــاع نشــانههای تصویــری و مؤلفــه رنــگ را بــه مرجــع
فیلــم نشــان میدهنــد (تصویــر  1تــا .)8
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مقایسه تطبیقی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلم و محصوالت نمايشي کودکان.
1 .تمایز متنی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلمهاي کودکان
بررســی برخــی از لوگوهــای فارســی و مقایســه آن بــا نمونههــای غیــره فارســی

فیلمهــای کــودکان ،نشــان میدهــد در مــواردی طراحــان لوگوهــای فارســی کامــاً مســتقل
از آثــار غیــره فارســی عمــل کردهانــد و ویژگیهــای
فیلــم را بــه عنــوان مرجــع نشــانههای شــمایلی نوشــتار،
مــورد توجــه قــرار دادهانــد .تصویــر  3لوگــوي فيلــم
«کنــام اژدهــا» را نشــان میدهــد .در ایــن تصویــر
کلمــه کنــام اژدهــا از طریــق ترکیــب اجــزای بــدن اژدهــا
بــا حــروف طراحــی شــده اســت .رنــگ حــروف هــم
برگرفتــه از رنــگ اژدهــا و پوشــش شــخصیتهای

تصویر .3مقایسه لوگوی فارسی و

اصلــی فیلــم اســت .ایــن در صورتیســت کــه در پاییــن

غیرفارسی فيلم کنام اژدها( تمایز متنی)،

عنــوان غیــره فارســی بــا حــروف التیــن
صفحــه
ِ

شبكه نهال(نگارندگان)1400 ،

طراحیشــده و کاربــرد نشــانههای تصویــری در طراحــی حــروف دیــده نمیشــود (تصویــر
 .)3مقایســه لوگــوی فارســی و غیــره فارســی فیلــم «کنــام اژدهــا» ،نشــان مــی دهــد
اشــتراک قابــل توجهــی در طراحــی ایــن دو اثــر دیــده نمیشــود .طــراح لوگــوی فارســی
گرایــش بــه تلفیــق آن بــا تصویــر داشــته و رابطــۀ جانشــینی نشــانههای تصویــری و
نوشــتاری را بــه کار بســته اســت؛ یعنــی مخاطــب هنــگام خوانــش نوشــتار بــه جای نوشــتار،
تصویــری را میبینــد .درتصویــر  4لوگــوي فيلــم «روزهــا» بهنمایــش گذاشــته شدهاســت.
در نمونــه فارســی ،پیونــد زدن کلمــه و تصویــر بهچشــم میخــورد .طــراح خالقانــه بــه
ـت یافتــهاســت .بهشــکلی کــه
هارمونــی بصــری میــان حــروف و تصویریکــردن آنهــا دسـ 
امــکان خوانایــی آن وجــود داشــته باشــد و بــه مفهومــی کــردن نوشــتار و تصویــری کــردن
آن دســت یابــد؛ بنابرایــن متنــی شــکل میگیــرد کــه هــم شــامل تصویــر و هــم نوشــتار
اســت و بــه عنــوان اثــر درهــم تنیــده و پیوســته بایــد مــورد خوانــش قرارگیــرد .ايــن اصــل
شــناخته شدهاســت كــه همــه متنهــا چندوجهیانــد .چنــد وجهــی بــودن بهلحــاظ
معناپــردازی نشــانهها و ترکیببنــدی ،یعنــی قرارگیــری تصویــر در ارتبــاط بــا نوشــتار
اهمیــت دارد ( )Kress & Van Leeuwen, 2006: 176و در ایــن متــون کدهــای نشــانه
شــناختی گوناگونــی بــهکار مــیرود؛ بنابرایــن اصــول چیدمــان کــه در آن عناصــر در تعامــل
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بــا یكدیگــر یــک کل واحــد را تشــکیل میدهنــد ،دارای اهمیــت اســت Kress & Van(.
 )186 :2006 ,Leeuwenدر تصویــر  4حــروف بــا بافــت بصــری تــوپ فوتبــال ترکیــب شــده
تــا ایــن نشــانهها مفهــوم فوتبــال را بــه مخاطــب ارائــه کنــد .بــه جــای حــرف «ز» تصویــر
یــک دروازهبــان قــرار گرفتــه کــه خورشــید را همچــون تــوپ در دســتانش میگیــرد.
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
غیــاب ،بالقــوه بــودن ،ذهنــی بــودن را بــا خــود بــه همــراه دارد» (ســجودی-56 :1387،
 .)54حــرف «ز» غایــب اســت امــا خوانــده میشــود .تــاش هنرمنــد در تصویــری و
شــمایلی کــردن لوگــو بــارز اســت و ارجــاع نشــانهها بــه متــن فیلــم ،بینامتنیــت قــوی میــان
فیلــم و نــام فيلــم را نشــان میدهــد .ایــن تمهیدهــا ایجــاد جذابیــت در لوگــو را بههمــراه
دارنــد .در پاییــن تصویــر ،لوگــوی انگلیســی فيلــم «روزهــا» ،متشــکل ازحــروف قرمــز رنــگ
اســت کــه اختــاف انــدازه و چیدمــان متوالــی آن ،حرکــت بصــری بــه نشــانه بخشیدهاســت.
هیــچ شــباهتی میــان فــرم و رنــگ لوگــوی فارســی و
غیــره فارســی وجــود نــدارد .طراحــان نــامِ فارســی فيلم،
ـدن نوشــتار
تاکیــد و تمایــل بیشــتری بــه تصویــری شـ ِ
داشــتهاند .طــراح لوگــوی غیرفارســی ،جذابیــت
بصــری را از طریــق اســتفاده از رنــگ قرمــز کــه تداعــی
کننــده هیجــان اســت و اختــاف انــدازه ،حرکــت بصــری

تصویر  . 4تمایز متنی لوگوی فارسی و

ـری حــروف ایجــاد کــردهاســت (تصویــر
و عمــق تصویـ ِ

التین فيلم روزها ،شبكه نهال(نگارندگان،
)1400

.)4
2 .بینامتنیــت ضعیــف میــان لوگــوی فارســی و غیــره
فارســی فيلمهــاي كودكانــه
مقایســه برخــی لوگوهــای فارســی فيلمهــاي کــودک
ترجمــه شــده و نــام غیــره فارســی فيلــم مرجــع نشــان
میدهــد ،گاهــی طراحــان لوگــوی فارســی تأثیــرات ســطحی،
صــوری و اندکــی از طراحــی لوگــوی غیــره فارســی اخــذ
کردهانــد .در ایــن مــوارد یــک نشــانه تصویــری و یــا یــک

تصویر .5بینامتنیت ضعیف لوگوی

برگرفتگــی
غیرفارسیفرمـ
رنگــی یــا
مؤلفــه
کوهستان،
ـیزنان
رکاب
فارسی و
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
بــه جــای نقــاط حــروف «ب .ت» ،بــه کار رفتــه اســت .در اینجــا رابطــه نظیــر بــه نظیــر
نشــانههای زبانــی و شــمایلی بــه چشــم میخــورد و رابطــه جانشــینی تصویــر بــه جــای
اجــزای نوشــتار (نقــاط) نیــز بــارز اســت .بــه جــای دیــدن نقطــه ،چــرخ و زنجیرچــرخ دیــده
مــی شــود« .روابــط جانشــینی زمانــی رخ میدهــد کــه امتــداد خطــی یــا زمانــی میــان
عناصــر دیــده نمیشــود .جانشــینی رابطــهای غیابــی اســت و عناصــر غیابــی در یــک زنجیــره
بالقــوهی ذهنــی بههــم میپیوندنــد .رابطــه جانشــینی یــا متداعــی را رابطــهای همزمــان
تعبیرکردهانــد» (ســجودی .)57 :1387 ،چنيــن روابطــي در غيــاب برقرارنــد ،دالهايــي كــه
همگــي عضــو يــك مجموعــه جانشــيني هســتند و فقــط يكــي از آنهــا در متــن حضــور
دارنــد .محــور جانشــینی نیــز مبتنــی بــر جانشــین کــردن یــک تصویــر بــه جــای وضعیــت
قبلــی اســت (اســکولز .)38 :1383 ،در اینجــا جزیــی از دوچرخــه بــه جــای نقــاط حــروف
قــرار گرفتــه اســت .بــا ایــن تفاســیر ،کاربــرد نشــانه شــمایلی چــرخ تنهــا وجــه مشــترک
فارســی فيلــم «رکاب زنــان کوهســتان» و نمونههــای غیــره فارســی آن اســت .در
عنــوان
ِ
واقــع نشــانه چــرخ تنهــا واحــد معنایــی اســت کــه رابطــۀ بینامتنیــت ضعیــف ایــن لوگوهــا
را برقــرار کــرده اســت« .ایــن نــوع بینامتنیــت قایــل بــه رابطــهای 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 .)236 :1394 ،شــباهت مؤلفــه رنــگ در
عنــوان فارســی فيلــم رکاب زنــان کوهســتان و نــام ژاپنــی و التیــن ایــن فیلــم وجــه مشــترک
دیگــری اســت کــه بینامتنیــت ضعیــف را تداعــی میکنــد.
نمونــه دیگــری از بینامتنیــت ضعیــف را میتــوان در لوگــوي فيلــم کــودک «دالتونهــا»
مشــاهده کــرد( .تصویــر  )6مؤلفــه رنــگ و یــک زنجیــر آویختــه از نوشــتار تنهــا عنصــر
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 زایــدهای بــرآن افــزوده شــدهاند .رابطــه همنشــینی
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نشــانههای تصویــری و نوشــتاری در اینجــا بــارز اســت .روابــط همنشــینی غالبــا روابطــی
زنجیــرهای و دارای توالــی زمانــی اســت امــا میتــوان از روابــط همنشــین مکانــی نیــز ســخن
گفــت (ســجودی )56-57 :1387 ،کــه ناظــر بــر بــاال یــا پاییــن ،چــپ و راســت قــرار گرفتــن
نشانههاســت .ایــن روابــط را در تصویــر  6میتــوان بررســی کــرد .رنــگ زرد و مشــکی راه راه
نوشــتار ،از لبــاس تبهــکاران گرفتــه شدهاســت .تمایــل بــه تصویــری شــدن نوشــتار در
طراحــی عنــوان فارســی فيلــم بــارز اســت .در
لوگــوی غیــره فارســی رنــگ نوشــتار مشــکی و
زمینــه زرد اســت .تنهــا واحــد تصویــری طراحــی
وزنــه بــه جــای حــرف " " oو زنجیــر شــدن آن بــه
حــرف  Nاســت .رابطــه جانشــینی نشــانه

تصویر .6بینامتنیت ضعیف طراحی لوگوی فارسی و

تصویــری بــه جــای نوشــتار در اینجــا بــارز

التین فيلم دالتونها ،شبكه نهال (نگارندگان)1400 ،

اســت .درواقــع بــه جــای دیــدن یــک حــرف،
یــک تصویــر دیــده میشــود .تمهیــد کوتاهــی و بلنــدی ،ضعیــف و قــوی بــودن حــروف
التیــن ،برگرفتــه از قامــت شــخصیتهای تبهــکاران اســت .مقایســه ایــن نمونههــا نشــان
میدهــد طراحــي لوگوهــای غیــره فارســی ،شــخصیت
مینیمــال و حداقلگــرا دارنــد .درايــن آثــار تداعــی
معانــی نشــانهها بــه صــورت ضمنــی و پنهــان اســت.
ایــن درحالیســت کــه در طراحــی لوگــوی فارســی،
بیشــترگویی و ارجــاع تصویــری ،اهمیــت بســیار یافتــه و
تاکیــد بــر معنــای صریــح نشــانههای ارجاعــی بــه
مفهوم فیلم است.

تصویر . 7بینامتنیت قوی میان لوگوی
فارسی و التین فیلم گروه شب نقاب،
شبكه نهال (نگارندگان.)1400 ،

3 .رابطه بینامتنیت قوی لوگوی فارسی و غیره فارسی فيلمهاي کودکان
برمبنــای نظریــه بینامتنیــت لــوران ژنــی میتــوان
ایــن نکتــه را مطــرح کــرد کــه بینامتنیــت حقیقــی
زمانــی اتفــاق میافتــد کــه دو متــن در ســاختهای
گوناگــون و در صــورت یــا مضمــون ،ارتبــاط
وســیع داشــته باشــند ،در ایــن صــورت ســطح
قویتــر و ژرفتــری از بینامتنیــت تحقــق مییابــد

جزئيات تصوير7
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(نامورمطلــق.)237 :1394 ،
بــه عقیــده او در بینامتنیــت ،متــن حاضــر بــا اشــاره بــه متــن نخســت ســاختار یــا
الگویــی از فــرم و محتــوای آن را عمیقــا بــه درون خودمنتقــل میکنــد (.)Culler,1981:115
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 ميشــود
()Hynes, 2008: 547؛ بنابرایــن در رابطــه بینامتنیــت قــوی ،ایــن عناصــر ،وجــوه مشــترک
دو نــوع لوگــو میتواننــد باشــند و اگــر ایــن نشــانههای دیــداری ارتبــاط مضمونــی بــا
محتــوای فیلــم نیــز داشــته باشــند ،رابطــه بینامتنیــت قــوی را بازنمایــی میکننــد.
بینامتنیــت قــوی بــه زبــان صریحتــر 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
شــبنقاب ،میتــوان ســطحی از ایــن ارتبــاط را تحلیــل کــرد (تصویــر  .)7لوگــوی گــروه
شــبنقاب بــه ترتیــب چیدمانــی از رنگهــای قرمــز ،آبــی و ســبز را بهتصویــر کشیدهاســت.
ایــن ترتیــب چیدمانــی در نــام التیــن فیلــم نیــز دیــده میشــود .بــه جــای نقــاط کلمــه
شــب ،تصویــر نقــاب شــخصیتهای اصلــی فیلــم قرارگرفتــه کــه نمونــه متشــابه آن در اثــر
غیــره فارســی نیــز دیــده میشــود .تمایــز لوگــوی فارســی و التیــن فيلــم ،اختــاف طراحــی
نشــانههای زبانــی اســت .در لوگــوی فارســی رابطــه جانشــینی نشــانهها ،میــان نقـ ِ
ـاط کلمــه
نقــاب و ماسـ ِ
ـک شــخصیتهای اصلــی فیلــم وجــود دارد« .در تحلیــل جانشــینی هــر آنچــه
کــه غایــب اســت و در ذهــن تداعــی میشــود و یــا میتوانــد جانشــین وضعیــت فعلــی
شــود ،مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد» (یزدانــی .)102 :1396 ،در اینجــا نقــاط غایبنــد.
نشــانههای تصویــری نقــاب ،تداعــی کننــده نقــش غیابــی نقطــه هســتند کــه از نظــر
معنایــی مفهــوم کلمــه نقــاب را نیــز تقویــت میکننــد؛ بنابرایــن ،رابطــه جانشــینی بــا
داللتهــای ضمنــی نیــز همــراه اســت .از طرفــی قرارگیــری مــکان نشــانههای تأثیرگــذار نیــز
قابــل تحلیــل اســت .ارزش اطالعــات بصــری بــه جایــگاه قرارگیــری عناصــر در تصویــر
وابســته اســت .وقتــی یــک نشــانه در بــاال قــرار میگیــرد ،مفاهیــم ضمنــی آرمانــی بــودن و
واقعــی بــودن اطالعــات را تداعــی میکنــد ( .)Harrison, 2003: 53بــاال قــرار گرفتــن
نشــانه بــا مفهــوم ایــدهآل همــراه اســت ()Kress & Van Leeuwen, 2006: 186؛ و آنچــه
در مرکــز تصویــر قــرار میگیــرد بــا تاکیــد و تمرکــز بیشــتری مــورد توجــه بیینــده خواهــد
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بــود و بهعنــوان هســته اطالعاتــی بازنمایــی میشــود (Kress & Van
 .)Leeuwen,2006:194_197درتصویــر  7هــر دو لوگــو دارای ایــن ویژگیهاســت و از
پرســپکتیو نســبی برخوردارســت و نــگاه بیننــده را بهســمت عمــق و مرکــز تصویــر میکشــد.
ایــن یــک اصــل اســت کــه تصویــر بــه شــیوههای متفاوتــی بــا بیننــده خــود وارد تعامــل
میشــود ،میتوانــد بــه ســوی بیننــده بیایــد و وارد دنیــای وی شــود یــا اینکــه بیننــده را
بهدنیــای درون تصویــر دعــوت کنــد .تصویــر دارای پرســپکتیو بیننــده را وادار بههمراهــی
بــا خالــق تصویــر میکنــد ( .)Leeuwen, 2006: 32 Kress & Vanشــیب قلــم ســطح
پویایــی و انــرژی فونــت را افزایــش میدهــد و تضــاد بیــن قلــم رســمی و غیررســمی باعــث
جلــب توجــه اســت ( .Serafini,Clausen, Loufulton, 2012: (12در 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 نشــانهها بــا مفهــوم فیلــم کــه متمرکــز
بر نقش سه قهرمان است ،هماهنگی معنایی دارد.
تصویــر  8لوگــوی «پوکویــو» یــک فيلــم
تلویزیونــی را نشــان میدهــد کــه طراحیهــای
متمایــزی از لوگــوی فارســی آن در دســترس
اســت .لوگــوی انگلیســی از حــروف ســفید بــر
چهارگوشهــای مجــزای رنگــی تشــکیل شــده
اســت .در اینجــا تصویــر شــخصیتهای اصلــی
فيلــم نیــز بــا حــروف همنشــین شــدهاند و

تصویر . 8رابطه بینامتنی قویت لوگوی فارسی و
التین فيلم پوکویو ،شبكه پويا (نگارندگان.)1400 ،

بینامتنیــت قــوی میــان طراحــی لوگــو و رنگپردازی
آن ملهــم از شــخصیتهای فیلــم را نشــان میدهــد .نــگاه خیــره عروســکها بــا بیننــده
ارتبــاط برقــرار میکند«.گاهــی نــگا ِه خیــره تصویــر بــه بیننــده ،صورتــی از خطــاب
غیرمســتقیم تصویــر بهمخاطــب اســت .ایــن نــگاه خیــره بــا حــرکات فیزیکــی ،میتوانــد
همــراه باشــد»( .)Leeuwen, 2006: 149 Kress & Vanقاببنــدی در معناپــردازی
تصویــردارای اهمیــت اســت ( .)Kress & Van Leeuwen, 2006: 203_204عناصــر
بازنمایــی شــده میتواننــد بهوســیله تمهیدهــای خالقانــه بهگونــهای بههــم متصــل
شــوند کــه بهعنــوان یــک کل در نظــر گرفتــه شــده و پیــام واحــدی را منتقــل نماینــد .یــا
ایــن عناصــر بهگونــهای از هــم جــدا میشــوند کــه القاکننــده حــس جدایــی باشــند.
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روشهایــی کــه القــاء کننــده حــس جداییانــد بهتمهیدهــای بصــری وابســتهاند .قــاب
تصویــر نشــان میدهــد کــه عناصــر یــک ترکیــب میتواننــد هویتهــای متمایــزی داشــته

باشــند یــا بهصورتــی وابســته بههــم بازنمایــی شــوند (& Leeuwen, 2006: 212 Kress
 .)Vanدر تصویــر  8حــروف بــا قابهــای مجــزا جداشــده انــد و در عیــن حــال بــه هــم
پیوســتهاند و وحــدت عناصــر نشــانهای را آشــکار میکننــد مقایســه طراحــی فارســی
لوگــوی پوكویــو بــا نمونههــای قبلــی نشــان میدهــد رابطــه بینامتنــی قــوی در ایــن نــوع
طراحــی وجــود دارد قاببنــدی و رنــگ حــروف در عنــوان فارســی و انگلیســی کامــا مشــابه
است و تنها حروف فارسی جایگزین نمونه حروف انگلیسی شده اند.
تحلیــل بینامتنیــت قــوی را میتــوان
در رنــگ ،نشــانههای تصویــری و
شــیوههای طراحــی نوشــتار ،بررســی
کــرد .لوگــوی فارســی فیلــم «رویاســوار»
رابطــه بینامتنــی قــوی را در طراحــی فــرم

تصویر  .9رابطه بینامتنی قوی میان لوگوی فارسی و التین فیلم
رویا سوار ،شبكه نهال (نگارندگان)1400 ،

و رنــگ ،براســاس پیشمتــن لوگــوی
التیــن ،نشــان میدهــد .رنگهــای سـ ِ
ـرد 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
شــخصیتپذیری اســت ».فضاهــای رویایــی بــا آبــی هماهنــگ اســت .ایــن رنــگ انســان
را بهتفکــر وامــیدارد» (والن .)101 :1382 ،در طراحــی لوگــوی رویاســوار ،نقطــه کلمــه رویــا
برگرفتــه از حرکــت یــال و دم اســب اســت .مشــابه ایــن حرکــت در نــام انگلیســی فيلــم
هــم دیدهمــی شــود .اگــر حــرف " " sلوگــوی التیــن بــا حــرکات " "Sماننــد حــرف "الــف"
عنــوان فارســی مقایســه شــود ،تأثیــرات بینامتنــی میــان طراحــی دو نــوع لوگــوی فیلــم،
بارزتــر میگــردد .هــر دو اثــر ،فضــای مهگونــه و رویایــی را مصــور کردهانــد .تفــاوت اصلــی
دو لوگــو ،نشــانههای زبانــی و حضــور نشــانه تصویــری اســب در نوشــتار فارســی اســت.
نشــانههای مشــترک نزدیکــی فــرم و مضمــون دو لوگــو را آشــکار میکننــد و داللــت بــر
بینامتنیــت قــوی ،حقیقــی و ســاختارمند میــان دو متــن دارد (تصویــر .)9
یــک نمونــه از بینامتنیــت قــوی در طراحــی نــام فارســی و التیــن فيلــم تلویزیونــی
«جیکوچــان» دیــده میشــود .در ایــن دو اثــر ،رنــگ ،نشــانه تصویــری و پرســپکتیو و
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اختــاف انــدازه کلمــات ،شــباهتهای نزدیکــی دارنــد .هــر دو لوگــو بهرنــگ قرمــز طراحــي
گرديــده کــه بــا حاشــیه زرد رنــگ از زمینــه جــدا شــدهاند .ایــن رنــگ برگرفتــه از شــخصیت
اصلــی فیلــم ،یــک خــروس قهرمــان اســت .ســایه آبــی
رنــگ دو نــوع نوشــتار را حمایــت میکنــد .تــاج خــروس
همچــون زایــدهای بــر فــراز دو نــوع نوشــتار فارســی و
التیــن قــرار گرفتــه و کلمــه «جیکــو» در هــر دو مــورد
بــزرگ و بــاال ،کلمــه «چــان» در هــر دو مــورد ،کوچــک و
در پایینتــر قــرار دارد .تفــاوت بــارز دو عنــوان فيلــم،
نشــانههای 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

تصویر 10بینامتنیت لوگوی فارسی و التین
فيلم جیک وچان .شبكه نهال(نگارندگان،
)1400

نوشــتار هــر دو لوگــو اســت .ایــن یــک اصــل دیــداری اســت کــه کلمــات بزرگتــر هماننــد
صــدای بزرگتــر اســت بنابرایــن بیشــتر دیــده میشــوند ،در اولویــت ارتبــاط بــا مخاطــب

هســتند و حســی از برجســتگی بصــری را ایجــاد میکننــد (Serafini & Clausen, 2012:
«.)87برجســتگی بهتوانایــی بیننــده در قضــاوت دربــاره اهمیــت عناصــر مختلــف در تصاویــر
و همچنیــن بهتوانایــی قضــاوت بیننــده در تعییــن وزن دیــداری عناصــر مختلــف اشــاره
دارد .بیننــده متقاعــد میشــود کــه بعضــی از عناصــر دیــداری در تصویــر از اهمیــت و
برجســتگی بیشــتری نســبت بــه بقیــه برخوردارنــد .ایــن امــر از طریــق پیشزمینــه یــا
پسزمینــه ،انــدازه نســبی ،تقابــل رنــگ ایجــاد میگــردد .برجســتگی یــک ویژگــی قابــل
اندازهگیــری و مشــاهده نیســت بلکــه نتیجــه یــک فعــل و انفعــال پیچیــده میــان عناصــر
دیــداری گوناگــون اســت کــه هماننــد ســرنخ عمــل نمــوده و بهبیننــده نشــان میدهــد
کــه چــه عنصــری از بقیــه مهمتراســت» ( .)Kress & Van 212 :2006 ,Leeuwenخــاص
بــودن نوشــتار ،گفتمانــی را تداعــی میکنــد و زبــان بصــری ،واســطه تفســیر شــخص از
تصویــر اســت .))85 :2003 , Kostlenick, & Hassettآرمهــای مربــوط بــه کــودکان
تجربههــای بصــری متمایــزی بــرای کــودکان هســتند کــه تــازه دیــدن را بهکــودک میآموزنــد
(عابددوســت .)144 :1399 ،در طراحــی لوگوهــای فیلمهــای کــودکان تصویــری کــردن
نوشــتار ،چهــرهای متمایــز بــهآن بخشیدهاســت .همــه ایــن ویژگیهــا بافــت ویــژه
نشــانهای را ایجــاد میکننــد کــه بایــد بــر مبنــای فــرم و محتــوای فیلــم مــورد تحلیــل
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قرارگیرنــد .درواقــع ،بینامتنیتــی شــکل میگیــرد کــه درآن«بــه منظــور برســاخت چنیــن
محموعــهای بایــد همــه فرمهــا و اشــکال ممکــن را در پیونــد بــا یکدیگــر مــورد بررســی

جدی قرار داد»(.)61-Jenny, 1982: 60
جــدول تطبيقــي  1روابــط بينامتنيــت ضعيــف و قــوي را ميــان فيلــم و لوگــوي فارســي و
نيــز لوگــوي غيرفارســي نشــان ميدهــد.
جــدول  .1جــدول تطبيقــي رابطــه بينامتنيــت لوگــوي فارســي ،زبــان فارســي ،فيلــم و لوگــوي غيرفارســي(نگارندگان
)1400،
نام فيلم

بينامتنيت

بينامتنيت لوگوي فارسي و غير

لوگوي فارسي و

فارسي

بينامتنيت لوگوي فارسي و فيلم

زبان فارسي
بينامتنيت قوي

تمايزمتني -عدم وجود شباهت

بينامتنيت قوي

ماشيناسورها
مهدكوك

-فاقد لوگوي

فاقد لوگوي فارسي

فاقد لوگوي فارسي ،بينامتنيت قوي ميان

خانم زرافه

فارسي

كنام اژدها

-بينامتنيت

لوگوي انگليسي و فيلم ،از طريق نشانه
تصويري و رنگ
تمايزمتني -عدم وجود شباهت

قوي

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

روزها

بينامتنيت قوي

تمايزمتني -عدم وجود شباهت

ركاب زنان

بينامتنيت قوي

بينامتنيت ضعيف ،اشتراك

بينامتنيت قوي ،اشتراك نشانههاي تصويري

رنگ و اندك نشانه تصويري

لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

لوگو فارسي و شخصيتهاي فيلم
كوهستان
دالتون ها

بينامتنيت قوي

گروه شب

بينامتنيت قوي

نقاب

بينامتنيت ضعيف ،اشتراك

بينامتنيت قوي ،اشتراك نشانههاي تصويري

رنگ و اندك نشانه تصويري

لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

بينامتنيت قوي ،اشتراك

بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ و نشانههاي

رنگ و طراحي فرم نوشتار و

تصويري لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

ساختار قرار گيري رنگ و نشانه
تصويري
روياسوار

بينامتنيت قوي

پوكويو

بينامتنيت قوي

بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ

بينامتنيت قوي ،اشتراك نشانههاي تصويري

و طراحي فرم نوشتار و ساختار

لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

قرار گيري رنگ
بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ و

بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ و نشانههاي

نشانه هاي تصويري و ساختار

تصويري لوگو فارسي و شخصيتهاي فيلم

قرار گيري نوشتار
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جيكوچان

بينامتنيت قوي

بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ و

بينامتنيت قوي ،اشتراك رنگ و نشانه هاي

نشانه هاي تصويري و ساختار

تصويري لوگو فارسي و شخصيت هاي فيلم

قرار گيري نوشتار

بحث و نتیجهگیری
برمبنــای نظریــه بینامتنیــت ،هــر متنــی کــه خلــق میشــود از پیشمتنهایــی تشــکیل
شــده اســت .میــزان و چگونگــی ارتبـ ِ
ـان متنهــا بخشــی از روابــط بینامتنیــت اســت.
ـاط میـ ِ
لوگوهــای تلفیقــی فیلمهــای کــودک بهعنــوان یــک متــن مطالعاتــی ،ویژگــی ارجاعــات
بینامتنــی را شــامل میشــود کــه در خوانــش اثــر میتــوان از آن بهــره بــرد .ایــن متــن
مطالعاتــی کــه متشــکل از نشــانههای نوشــتاری و تصویــری اســت ،روابــط نشانهشــناختی
را دربــر میگیــرد بــه شــکلی کــه فــرم و محتــوای ایــن آثــار ،وظیفــه ارجــاع ذهــن مخاطــب
بــه پیشمتنهــا را برعهــده دارد .اصلیتریــن پیشمتــن شــکلگیری لوگوهــای تلفیقــی
فيلــم کــودک ،زبــان فارســی اســت؛ بنابرایــن نشاننوشــت طراحــی شــده بــرای مخاطــب
کــودک لزومــا از نشــانههای نوشــتاری و مطابــق بــا قواعــد زبــان فارســی تشــکیل شــدهاند.
برایــن مبنــا بینامتنیــت قــوی میــان زبــان فارســی و نوشــتار فارســی عنــوان فیلــم وجــود
دارد .دومیــن پیشمتــن شــکلگیری لوگــوی فارســی فیلــم را میتــوان فيلــم کــودک
مرجــع دانســت کــه مؤلفــه رنــگ و شــخصیتپردازی و هویــت بصــری نشانهنوشــت ،تحــت
ـی
تأثیــر آن طراحــی میگــردد .نشــانههای تصویــری برگرفتــه از متــن فیلــم و مطابقــت رنگـ ِ
نوشــتار بــا شــخصیتهای اصلــی فیلــم ،یکــی از شــاخصههای ارزیابــی مؤلفــه بینامتنیــت
اســت .بررســیها نشــان میدهــد لوگوهــای فارســی از نظــر فــرم و محتــوا اشــتراکات
و ارجاعــات بســیاری بــه فیلــم مرجــع دارنــد .مقایســه تطبیقــی لوگــوی فارســی و غیــره
فارســی فیلمهــای ترجمــه شــده کــودک کــه از شــبکه نهــال و پویــا پخــش میشــود،
نشــان میدهــد ،برخــی آرمهــاي تلفيقــي فارســی هیــچ اشــتراکی بــا نمونــه غیــره فارســی
نداشــتهاند ،بنابرایــن تمایــز متنــی میــان دو نــوع لوگــو دیــده میشــود .برخــی لوگوهــای
فارســی ،حداقــل اشــتراک رنــگ یــا فــرم را بــا نوشــتار غیــره فارســی نــام فيلــم دارنــد بــه
شــکلی کــه فقــط جزیــی از اجــزای لوگــوی غیــره فارســی بــا نوشتارفارســي همــان فيلــم
شــباهت دارد و از آن بــه عنــوان بینامتنیــت ضعیــف میتــوان یــاد کــرد .برخــی از لوگوهــای
فارســی فيلمهــاي کــودکان بهلحــاظ رنــگ و فــرم ،اشــتراکات زیــادی بــا نمونــه غیــره فارســی
دارنــد .چیدمــان یــا ســاختار قرارگیــری نشــانههای نوشــتاری و تصویــری یــا مؤلفــه رنگــی،
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هوشــمندانه برگرفتگــی از طراحــی لوگــوی غیــره فارســی فيلــم مرجــع را نشــان میدهــد.
ه هویــت بصــری فیلــم در طراحــی هــر دو نشانهنوشــت دیــده میشــود؛
وفــاداری بــ 
بنابرایــن برمبنــای نظریــه لــوران ژنــی ،میتــوان بینامتنیــت قــوی را میــان دو نــوع لوگــو
بیــان کــرد .بدینمعنــا کــه درطراحــی لوگــوی فارســی فیلــم کــودک از طراحــی غیــره فارســی
نــام فیلــم بهــره گرفتهانــد و تنهــا وجــه تمایــز ايــن دو نــوع لوگــو ،بافــت زبــان فارســی لوگــو
اســت .مقایســه تطبیقــی نامهــاي فارســی و غیــره فارســی فيلــم كــودك نشــان میدهــد،
طراحــان لوگوهــای فارســی بــا نگــرش بــه تصویــری کــردن آن ،کاربســت نشــانههای تصویــری
ارجاعــی بــه فیلــم را در اولویــت قــرار دادهانــد امــا در طراحــی لوگــوی غیــره فارســی برخــورد
مینیمــال و حداقلــی را در کاربــرد نشــانههای تصویــری میتــوان مشــاهده کــرد .رابطــۀ
همنشــینی و جانشــینی نشــانههای نوشــتاری و تصویــری در نشانهنوشــت فارســی بیــش
از نمونههــاي غیــره فارســی بــه چشــم میخــورد .ایــن روابــط کدهــا و رمزهایــی را در برابــر
مخاطــب کــودک قــرار میدهنــد کــه بــر مبنــای آن لوگــو بــا چهــرهای شــمایلگون معمایــی
جــذاب را بــه روی مخاطــب میگشــاید و آگاهــی ســاده و موجــز را درمــورد فيلــم بهکــودک
انتقــال میدهــد.
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