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چکیده

تولیـد●سـریال●●بـرای●نمایش●خانگـی●بخشـی●از●فعالیت●هـای●رسـانه●ای●مرسـوم●اسـت.●سـریال●های●نمایش●خانگـی●بـا●

نشـانه●های●نوشـتاری●معرفـی●می●شـوند.●حروف●نـگاری●عناویـن●ایـن●سـریال●ها،●روابـط●نشـانه●ای●را●دربـر●می●گیـرد●کـه●

در●انتقـال●معنـا●تأثیرگذارنـد.●ایـن●روابـط●در●دو●بخـش●نشـانه●های●ارجاعی●و●شـکل●گردان●جـای●می●گیرنـد.●هدف●این●

پژوهـش،●تحلیـل●کارکـرد●نشـانه●های●ارجاعـی●و●شـکل●گردان●در●دو●دسـتۀ●روابـط●جانشـینی●و●همنشـینی●نشـانه●ها●

ایـران●اسـت.●روش●تحقیـق،●توصیفـی-●تحلیلـی●و●شـیوۀ●گـردآوری● در●حروف●نـگاری●●سـریال●های●نمایـش●●خانگـی●

مطالب،کتابخانـه●ای)●فیش●بـرداری●و●تصویرخوانی(●اسـت.●روش●تجزیه●و●تحلیل●داده●ها●نیز●کیفی●اسـت.●این●تحقیق●

نشـان●می●دهـد●کـه●انتقـال●معنـای●نوشـتار●بـا●فـرم●و●محتـوای●آن،●رابطـه●ا●ی●تنگاتنـگ●دارد.●بخشـی●از●تایپوگرافی●هـا●

به●دلیـل●اسـتفاده●از●نمادهـای●به●خصـوص●و●ارجـاع●مسـتقیم●آنهـا●به●جهـان●طبیعی●و●نیز●محتوای●سـریال،●در●دسـتۀ●

نشـانه●های●ارجاعـی●قـرار●می●گیرنـد،●ماننـد●سـریال●های●هیـوال،●قورباغـه●و●کرگـدن●کـه●در●آنها،●نوشـتار●بـه●ویژگی●های●

طبیعـی●بـا●قـدرت●بیشـتری●اشـاره●دارد.●بخشـی●دیگـر●از●نشـانه●ها●●ماننـد●سـریال●های●دراکـوال،●زخـم●کاری●و●یاغـی،●بـا●

توجـه●بـه●داشـتن●مفاهیـم●رمـزی-●با●نیـاز●به●تعمق●بیشـتر●بـرای●دریافت●معنـای●آن-●در●دسـتۀ●نشـانه●های●غیر●ارجاعی●

)شـکل●گردان(●جـای●می●گیرنـد.●تعامـل●میـان●نشـانه●های●موجـود●در●تایپوگرافـی●سـریال●ها،●قابل●بررسـی●اسـت●و●در●

شـخصیت●بخشـیدن●بـه●نوشـتار،●نام●سـریال●و●انتقال●معنا●نقش●بسـزایی●دارد.●همچنیـن،●با●توجه●به●نـوع●قرارگیری●

نمـاد●و●نوشـتار●در●ایـن●حروف●نگاری●هـا،●در●دو●دسـتۀ●جانشـینی●و●همنشـینی●نشـانه●ها●قرارمی●گیرنـد.

واژه های کلیدی
و● جانشــین● روابــط● شــکل●گردان،● و● ارجاعــی● نشــانه●های● ســریال●،● )تایپوگرافــی(،●عنوان●بنــدی● حروف●نــگاری●

نه●شناســی(. همنشین)نشا

1.●این●مقاله●براساس●نظر●گروه●دبیران●و●سردبیر●فصلنامه،●پژوهشی●است.●
ایــن●مقالــه،●مســتخرج●از●پایان●نامۀکارشناسی●ارشــد●پژوهــش●هنــر،●بــا●عنــوان●»تحلیــل●تأثیــرات●مینیمالیســم●در●
گرافیــک●معاصــر●ایــران●بــا●تأکیــد●بــر●بینامتنیــت●ژنــت«●اســت●کــه●توســط●نویســندۀ●اول،●بــا●راهنمایــی●نویســندۀ●

دوم●و●مشــاورۀ●نویســندۀ●ســوم،●در●دانشــکدۀ●هنــر●و●معمــاری●دانشــگاه●گیــالن●نگاشــته●شــده●اســت.
2.●دانشجوی●کارشناسی●ارشد●پژوهش●هنر،●دانشکده●هنر●و●معماری،●دانشگاه●گیالن،●رشت،●ایران.

amir_pormehr@yahoo.com
3.●استادیار●گروه●گرافیک،●دانشکده●هنر●و●معماری،●دانشگاه●گیالن،●رشت،●ایران.●)نویسنده●مسئول(.

habeddost@guilan.ac.ir
4.●استادیار●گروه●هنر،●دانشکده●ادبیات●و●علوم●انسانی،●دانشگاه●محقق●اردبیلی،●اردبیل،●ایران.

z.kazempour@uma.ac.ir
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مقدمه

ــای● ــده●ای●را●در●زمینه●ه ــرات●عم ــف،●تغیی ــع●مختل ــانه●ها●در●جوام ــترش●رس ورود●و●گس

متفــاوت●اقتصــادی،●اجتماعــی●و●فرهنگــی●در●پــی●داشــته●اســت●)ابوطالب●جــوال،●حســینی●

پاکدهــی●و●حکیمــی،●1394:●60(.●بــا●گســترش●جهانــی●شــدن●و●افزایــش●روزافــزون●وســایل●

ارتبــاط●جمعــی،●ایــن●رونــد●شــتاب●بیشــتری●یافتــه●اســت●)همــان(.●یکــی●از●ایــن●رســانه●ها،●

رســانه●نمایش●خانگــی●اســت.●در●عصــر●معاصــر●بــه●دلیــل●ســهولت●اســتفاده●از●ایــن●رســانه،●

مــردم●فیلــم●و●ســریال●های●موردنظــر●خــود●را●در●ایــن●بســتر●مشــاهده●می●کننــد.●ســریال●های●

ــه●لحــاظ●نشانه●شناســی،● ــه●ب ــی●می●شــوند●ک ــا●نشــانه●های●نوشــتاری●معرف ــی●ب نمایش●خانگ

قابل●تأمــل●و●بررســی●هســتند.●هــر●اثــر●هنــری●بــا●دو●وجــه●اصلــی●ســروکار●دارد●کــه●می●تــوان●

بــه●●عنــوان●»فــرم1«●و●»محتــوا2«●از●آنهــا●یــاد●کــرد؛●»فــرم«●بــه●ویژگی●هــای●بصــری●و●ظاهــری●

ــر●وجــود●دارد،●اطــالق●می●شــود●کــه● ــه●مفاهیمــی●کــه●در●آن●اث ــز●ب ــر●و●»محتــوا«●نی یــک●اث

وظیفــۀ●انتقــال●معنــا●بــه●مخاطــب●را●بــر●عهــده●دارد.●ســادگی،●از●جملــه●مــواردی●اســت●کــه●

رونــد●انتقــال●معنــا●بــه●مخاطــب●را●واضح●تــر●و●صریح●تــر●می●کنــد●و●ســبب●مانــدگاری●طــرح●

ــا●ادراک●زبان●شناســی●اســت،●از● ــط●ب ــو،●مرتب ــی●لوگ ــه●زبان در●ذهــن●مخاطــب●می●شــود.●وج

ایــن●رو،●لوگــو●بایــد●مطابقــت●بــا●زبــان●مخاطــب●داشــته●باشــد●)کاظم●پــور●و●عابددوســت،●

ــیوه●های● ــری●و●ش ــای●بص ــه●تمهیده ــته●ب ــز،●وابس ــی●آن●نی ــه●زیبایی●شناس 1400:●32(.●وج

ــا● ــم●ی ــا●لوگــوی●یــک●فیل ــرای●طراحــی●تایپوگرافــی●و●ی طراحــی●شــکلی●آن●اســت●)همــان(.●ب

ــا●اســتفاده●از●المان●هــا●و● ســریال،●ســعی●بــر●آن●اســت●کــه●مفاهیــم●کلــی●فیلــم●مربوطــه●ب

تصاویــر●و●یــا●نمادهایــی●ساده●●شــده●در●نوشــتار●آن●نشــان●داده●شــوند.●لــذا●بررســی●موضــوع●

ــن،● ــه●آن●و●همچنی ــوط●ب ــای●مرب ــایی●نماده ــه●و●شناس ــریال●مربوط ــا●س ــم●و●ی ــر●فیل و●ژان

اســتفاده●درســت●از●آ●نهــا●در●ســاختار●تایپوگرافــی،●یکــی●از●وظایــف●اصلــی●طــراح●گرافیــک●

اســت.●طــراح●گرافیــک●بــا●ساده●ســازی●و●حــذف●عناصــر●اضافــی●و●ترکیــب●آن●المــان،●نمــاد●

و●همچنیــن●تغییــر●فــرم●نوشــتار●و●نحــوۀ●قرارگیــری●حــروف●در●کنــار●هــم،●درصــدد●رســاندن●

ــن●موضــوع● ــا●ای ــراح●ب ــه●مخاطــب●اســت.●نحــوۀ●برخــورد●ط ــم●ب ــی●فیل ــوم●کل ــا●و●مفه معن

1. Form.

2. Content.
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ــی2«● ــانه●های●غیرارجاع ــی1«●و●»نش ــانه●های●ارجاع ــت:●»نش ــر●اس ــورت●امکان●پذی ــه●دو●ص ب

ــی●در●طبیعــت● ــا●واســطه●های●بیرون ــی●ب ــد●هم●گون )شــکل●گردان(.●نشــانه●های●ارجاعــی●از●دی

ــی●در● ــطه●های●بیرون ــا●واس ــن●ب ــد●تبای ــکل●گردان●از●دی ــانه●های●ش ــوند●و●نش ــت●می●ش دریاف

ــا●عناصــر●طبیعــی● طبیعــت●دریافــت●می●شــوند●کــه●در●عیــن●داشــتن●کمتریــن●اشــتراکات●ب

ــاد●و●نوشــتار● ــق●نم ــن،●تلفی ــد.●همچنی ــر●می●کنن ــه●تفک ــزم●ب ــان،●ذهــن●را●مل موجــود●در●جه

ــینی● ــینی●و●همنش ــورت●جانش ــه●دو●ص ــد●ب ــز●می●توان ــریال●ها●نی ــوان●س ــگاری●عن در●حروف●ن

نشــانه●ها●صــورت●گیــرد.●در●دســتۀ●جانشــینی،●نمــادی●جایگزیــن●نمــاد●و●یــا●حرفــی●در●کلمــه●

می●شــود●و●در●دســتۀ●همنشــینی،●ایــن●دو●در●کنــار●یکدیگــر●قــرار●می●گیرنــد.●رابطــۀ●جانشــینی●

ــوند● ــاب●می●ش ــم●انتخ ــای●ه ــه●به●ج ــت●ک ــی●اس ــان●واحدهای ــودی●کالم،●می ــور●عم در●مح

بــه●وجــود●می●آورنــد●)صفــوی،●1383:●27(.● را● تازه●تــری● و●در●همــان●ســطح،●واحــد●

نوشــته●نگاری●های●عنــوان●ســریال●های●نمایــش●خانگــی●ایــران●را●عــالوه●بــر●خاصیــت●ارجاعــی●

و●شــکل●گردان●بــودن●آنهــا،●می●تــوان●بــا●توجــه●بــه●نــوع●قرارگیــری●نمــاد●و●نوشــتار●آنهــا،●در●

یکــی●از●دســته●های●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●قــرار●داد.●هــدف●پژوهــش،●تحلیــل●

ــینی● ــینی●و●همنش ــط●جانش ــتۀ●رواب ــکل●گردان●در●دو●دس ــی●و●ش ــانه●های●ارجاع ــرد●نش کارک

نشــانه●ها●در●تایپوگرافــی●●ســریال●های●نمایــش●●خانگــی●ایــران●اســت.●پرســش●تحقیــق●ایــن●

ــش● ــریال●های●نمای ــوان●س ــگاری●عن ــتار●در●حروف●ن ــاد●و●نوش ــان●نم ــط●می ــه●رواب ــت●ک اس

ــرار● ــه●ق ــئله●موردتوج ــن●مس ــش،●ای ــن●پرس ــه●ای ــخ●ب ــرای●پاس ــت؟●ب ــران●چیس ــی●ای خانگ

می●گیــرد●کــه●درواقــع،●تمهیدهــای●بصــری●چگونــه●زمینــۀ●پدیــداری●نمــاد●را●در●حروف●نــگاری●

عناویــن●ســریال●ها●فراهــم●می●کنــد●و●چگونــه●از●طریــق●روابــط●همنشــینی●و●جانشــینی●

می●تــوان●ایــن●پدیــداری●را●توضیــح●داد.●پرســش●دیگــر●ایــن●اســت●کــه●کارکــرد●نشــانه●های●

ارجاعــی●و●غیرارجاعــی●)شــکل●گردان(●در●فراینــد●طراحــی●آ●نهــا●چگونــه●اســت●و●مرجــع●ارجــاع●

برخــی●نشــانه●ها●در●حروف●نــگاری●فیلــم●کــدام●اســت؟●مــدل●مفهومــی●پژوهــش●در●نمــودار1●

مطــرح●شــده●اســت.●در●ایــن●مــدل،●تایپوگرافــی●ســریال●های●نمایش●خانگــی●از●منظــر●وجــود●

نشــانه●های●ارجاعــی●بــه●طبیعــت●و●یــا●مرجــع●فیلــم●و●نیــز●وجــوه●شــکل●گردانی●نشــانه●ها●در●

ــد. ــرار●می●گیرن ــورد●بررســی●ق دو●دســتۀ●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●م

1. Referential signs.

2. Non-Referential signs.
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پیشینۀ پژوهش

پژوهش●هایـی●کـه●بـه●صـورت●کلـی●یـا●مـوردی●بـه●موضـوع●حروف●نـگاری●عنـوان●فیلـم●و●

سـریال●ها●و●نیـز●نشـانه●های●ارجاعـی●و●شـکل●گردان●پرداخته●اند،●براسـاس●منابـع●موجود●و●در●

دسـترس●پژوهشـگران●به●این●شـرح●هسـتند:●صفری●صدیق●)1390(●در●پایان●نامۀ●کارشناسـی●

ارشـد●خـود●بـا●عنـوان●»بررسـی●قابلیت●هـا●و●توانمندی●هـای●تایپوگرافـی●فارسـی●در●طراحـی●

عنوان●بنـدی●فیلـم«●بـه●رابطـۀ●موجـود●در●حروف●نـگاری●با●فـرم●و●محتوای●عنوان●بنـدی●فیلم●ها●

توجـه●کـرده●و●نیـز●بـه●بررسـی●تایپوگرافـی●التیـن●در●رسـانه●های●نـوری،●دسـت●یابی●بـه●نکاتی●

جهـت●دوری●جسـتن●از●خطاهـای●ایجـاد●شـده●در●زمـان●اسـتفاده●از●ایـن●حروف●●نگاری●هـا●در●

رسـانه●های●نـوری●و●در●انتهـا●بـه●تجزیه●و●تحلیـل●عنوان●بندی●فیلم●های●ایرانی●پرداخته●اسـت.●

دمیرچیلـو●)1389(●در●پایان●نامـۀ●کارشناسـی●ارشـد●خـود●بـا●عنـوان●»تحلیـل●نشانه●شـناختی●

تایپوگرافـی●فارسـی«●بـه●رابطـۀ●بیـن●گفتـار●و●نوشـتار●و●همچنیـن●روابـط●بین●نماد●و●نوشـتار●

بـه●کار●رفتـه●در●تایپوگرافی●هـا●بـا●توجـه●بـه●بحـث●نشانه●شناسـی●و●تأثیـر●آن●در●انتقـال●معنـا●

بـه●مخاطـب●پرداختـه●اسـت.●کاظم●پـور●و●عابددوسـت●)1399(●در●مقاله●ای●با●عنـوان●»تداوم●

رابطـۀ●نمـاد●و●نوشـتار●در●هنرهـای●اسـالمی●و●گرافیـک●معاصـر●ایـران●بـا●تمرکـز●بـر●نظریـۀ●

بینامتنیـت●ژنـت«●بـه●بررسـی●و●مقایسـه●نوع●ترکیـب●نماد●و●نوشـتار●در●تایپوگرافـی●هنرهای●

اسـالمی●و●گرافیـک●معاصـر●ایـران●براسـاس●بینامتنیـت●ژنـت●و●همچنیـن●رابطـۀ●همنشـینی●

و●جانشـینی●آنهـا●نسـبت●بـه●یکدیگـر●پرداخته●انـد.●اسـتخریان●حقیقـی●و●احسـنت●)1398(●

در●مقالـۀ●خـود●بـا●عنـوان●»تحلیـل●معناشـناختی●تایپوگرافـی●فارسـی●در●نسـبت●میـان●دال●و●

مدلـول«●بـه●تحلیـل●معناشـناختی●حروف●نگاری●هـای●فارسـی●بـا●توجـه●بـه●روابـط●جانشـینی●

و●همنشـینی●نشـانه●ها●در●نسـبت●میـان●دال●و●مدلـول●را●مـورد●مطالعـه●قـرار●داده●●اسـت.●

عابددوسـت●)1399(،●در●نشـریۀ●تفکـر●و●کـودک،●در●مقالـه●●ای●بـا●عنـوان●»تجزیـه●و●تحلیـل●

فـرم●و●رنـگ●آرم●هـای●مربـوط●بـه●کـودکان●بـا●تأکیـد●بـر●نشـانه●های●ارجاعـی●و●شـکل●گردانی«●

بـه●روش●کمـی●و●کیفـی،●بـه●تحلیـل●و●بررسـی●تعـدادی●از●آرم●هـای●مربـوط●بـه●کـودکان●از●

جملـه●آرم●کانـون●پـرورش●فکـری●کـودکان،●نشـر●طوطـی●و●غیره،●براسـاس●خاصیـت●ارجاعی●و●

شـکل●گردانی●نشـانه●ها●و●براسـاس●تفکـر●خـالق●کـودک●پرداختـه●اسـت.●بـا●توجـه●بـه●مـوارد●

پیشـینۀ●تحقیـق،●تاکنـون●بـه●تحلیـل●حروف●نـگاری●عنـوان●سـریال●های●نمایش●خانگـی●ایران●

در●دو●گـروه●جانشـینی●و●همنشـینی●نشـانه●ها●و●بـا●تکیه●بر●نشـانه●های●ارجاعی●و●شـکل●گردان●

پرداخته●نشـده●اسـت.●
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تایپوگرافی1

تایپوگرافــی●از●دو●لغــت●»typo«●بــه●معنــی●تایــپ●و●»graphy«●بــه●معنــی●طراحی●تشــکیل●

ــتار● ــپ●و●نوش ــی●تای ــت●را●طراح ــن●لغ ــی●ای ــه●تحت●الفظ ــوان●ترجم ــذا●می●ت ــده●اســت،●ل ش

بیــان●کــرد●)وی●وایــت،●8913:●17(.●حروف●نــگاری●در●ابتــدا●بــر●عملکــرد●خوانده●شــدن●اســتوار●

اســت●و●در●مرحلــه●ی●بعــد●بــه●بنیــان●دیگــری●بــه●نــام●زیبایی●شناســی●نیــز●تکیــه●دارد●و●عــالوه●

بــر●آن●ســعی●در●تقویــت●ویژگــی●بصــری●حــروف●و●نزدیــک●کــردن●نوشــتار●بــه●وجــه●تصویــری●

مفهــوم●مــورد●نظــر●دارد●)دمیرچیلــو،●1389:●29(.●درواقــع،●حروف●نــگاری●ابــزاری●اســت●کــه●

ــروز●و●هریــس،● ــری●داده●می●شــود●)امب ــه●یــک●ایــده●ی●نوشــتاری،●فرمــی●تصوی توســط●آن●ب

1396:●38(.●نوشــتار●می●توانــد●معانــی●مختلفــی●را●بــه●وجــود●آورد●و●اثــرات●روان●شــناختی●

ــار●انســان●داشــته●باشــد●)Doyle●and●Bottomley,●2009:●396(.●حــروف،● ــر●ادراک●و●رفت ب

ــد● ــه●حســاب●می●آی ــی●آن●ب ــپ،●شــکل●مکانیک ــان●نوشــتاری●اســت●و●تای ــی●زب ●شــکل●فیزیک

)Jo●Krysinski,●2018:●1(.●حضــور●چارچــوب●مفهومــی،●اســاس●تایپوگرافــی●بــه●●شــمار●

انــدازه●و●پهنــای●حــروف،●فواصــل،●محــل●قــرار● مــی●رود.●در●حروف●نــگاری،●تغییــر●در●

گرفتــن●و●ســبک●حــروف●در●انتقــال●پیــام●تأثیرگذارنــد●)وی●وایــت،●1389:●12(.●الزم●بــه●

ــه● ــن،●توج ــدن●مت ــگام●خوان ــراد●هن ــه●اف ــود●دارد●ک ــز●وج ــکان●نی ــن●ام ــه●ای ــت●ک ــر●اس ذک

●بیشــتری●بــه●ویژگی●هــای●فرمــی●نوشــتار●کننــد●و●نوشــتار●ارتباطــات●را●ســهل●و●آســان●کنــد●

بیســتم● اوایــل●ســده● در● )Velasco,●Hyndman●and●Spence,●2016:●6(.●حروف●نــگاری●

ــت●و●در● ــز●راه●یاف ــران●نی ــه●ای ــرد●و●ب ــدا●ک ــوژی●توســعه●پی ــک●و●رشــد●تکنول ــا●ورود●گرافی ب

نوشــتار●فارســی●پدیــدار●گشــت●)عســگری●و●پورمنــد،●1399:●24(.●در●پوســترهای●ســینمایی،●

ــا● ــی●ب ــا●همراه ــم●و●ی ــوای●فیل ــان●محت ــعی●در●بی ــگاری،●س ــان●حروف●ن ــا●هم ــی●ی تایپوگراف

محتــوای●فیلــم●دارد.●اگــر●فیلــم●جنایــی●اســت،●حروف●نــگاری●بــه●گونــه●ای●انجــام●می●شــود●

کــه●بــا●محتــوای●فیلــم●در●ارتبــاط●باشــد،●اگــر●محتــوای●فیلــم●عاشــقانه●اســت،●حروف●نــگاری●

ــی،●1393:●10(. ــم●اســت●)مثقال ــودن●فیل در●خدمــت●القــای●عاشــقانه●ب

1  Typography.
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رابطۀ جانشینی1 و همنشینی2 نشانه ها

یکــی●از●تقابل●هــای●دوگانــه●کــه●در●نظریــۀ●زبان●شناســی●ســاخت●گرای●سوســوری●از●

ــا● ــۀ●جانشــینی«●ی ــی●»رابط ــه،●یعن ــوع●رابط ــل●دو●ن ــوردار●اســت،●تقاب ــی●برخ ــت●واالی اهمی

ــان● ــاوت●می ــا●از●تف ــع،●معن ــان●اســت.●درواق ــینی«●در●زب ــۀ●همنش ــی●و●»رابط ــان●متداع هم

ــه● ــاوت●ناشــی●از●هم●ســازگی●ک ــوع●اســت:●تف ــر●دو●ن ــه●خــود●ب دال●هــا●حاصــل●می●شــود●ک

ــینی● ــور●جانش ــل●از●مح ــاوت●حاص ــری،●تف ــود●و●دیگ ــه●می●ش ــز●گفت ــینی●نی ــه●آن●همنش ب

و● مادیــت● حضــور،● را● همنشــین● روابــط● عرصــۀ● سوســور3● ●.)122 ●:1983 ●,Saussure(

تحقــق●عینــی●و●بالفعــل●زبــان●می●دانــد؛●امــا●در●تحلیــل●جانشــینی●بــه●دلیــل●ایــن●کــه●بــه●

ــران●از●ســطح● ــه●تحلیل●گ ــه●می●شــود،●توج ــا●پرداخت ــی●معناه ــی●و●دگرگون ــای●ضمن داللت●ه

بــه●عمــق●جلــب●می●شــود؛●یعنــی●هرآنچــه●غایــب●اســت●و●در●ذهــن●تداعــی●می●شــود●و●یــا●

ــی،●1396:● ــرد●)یزدان ــی●شــود،●مــورد●تحلیــل●قــرار●می●گی ــد●جانشــین●وضعیــت●فعل می●توان

ــر،● ــت●)چندل ــز●دانس ــاس●نی ــر●قی ــی●ب ــی●مبتن ــوان●روابط ــینی●را●می●ت ــط●جانش 218(.●رواب

ــث● ــا●باع ــتار●در●تایپوگرافی●ه ــری●و●نوش ــانه●های●تصوی ــینی●نش ــور●جانش 1397:●129(.●مح

ــری●بیشــتری●را●داشــته●باشــند.● ــی●معناپذی ــا●نشــانه●ها●توانای ــه●ای●می●شــود●ت ــاد●زمین ایج

ــز●را● ــه●رم ــدن●ب ــل●ش ــی●تبدی ــانه●ها●توانای ــن●نش ــه●ای ــت●ک ــان●داش ــوان●بی ــع،●می●ت درواق

دارنــد●)ضیمــران،●1383:●80(.●رابطــۀ●جانشــینی،●رابطــه●ای●اســت●از●نــوع●جابه●جایــی●میــان●

ــن● ــد●جایگزی ــه●می●توانن ــی●ک ــا●صورت●های ــی●ب ــره●کالم ــک●زنجی ــای●ی ــک●از●صورت●ه ــر●ی ه

.)286●:1992●,Crystal(●آنهــا●شــوند

نشانه های ارجاعی4 و غیرارجاعی5 )شکل گردان(

ویژگــی●ارجاعــی●نشــانه،●ناظــر●بــر●ایــن●اســت●کــه●فراینــد●انتقــال●و●تفســیر●نشــانه●در●

ذهــن●مخاطــب●بــا●ارجاعاتــی●همــراه●گــردد●کــه●مرتبــط●بــا●مرجــع●آن●در●جهــان●بیرونــی●باشــد.●

در●ایــن●صــورت،●شــفافیتی●در●ذهــن●شــکل●می●گیــرد●کــه●براســاس●آن،●مخاطــب●بــه●فهــم●

نشــانه●خواهــد●رســید●و●تصویــر●روان●شــناختی●از●مرجــع●نشــانه●تصــور●می●شــود.●شــفافیت●

1. Syntagmatic.
2. Paradigmatic.
3. Saussure.

4. Referential signs.
5. Non-Referential signs.
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●.)49●:1981●,luftig●&●Lioyd(●ــد ــهیل●می●کن ــانه●را●تس ــت●نش ــودن،●دریاف ــی●ب ــاال●و●ارجاع ب

ــه● ــای●نزدیــک●ب ــا●داشــته●باشــد.●معن ــد●دو●معن ــم●نشانه●شناســی●هــر●نشــانه●می●توان در●عل

نشــانه●)فیزیکــی(●و●معنــای●دور●از●نشــانه●)غیــر●فیزیکــی(.●معنــای●نزدیــک،●معنایــی●قــوی●و●

قدرتمنــد●بــه●●حســاب●می●آیــد●کــه●بــه●حضــور●فیزیکــی●نشــانه●تعلــق●دارد●)شــعیری،●1397:●

ــای● ــوه●ی●ادراک●او●از●پدیداره ــز●نح ــاهده●گر●و●نی ــوژه●مش ــل●س ــن●و●تخی ــت●ذه 41(.●دخال

ــی●زاده● ــد●)حجت ــر●و●شــکل●گردانی●نشــانه●ها●می●انجام ــه●تغیی ــوارد●ب ــداری،●در●بســیاری●م دی

و●ســیدان،●1394:●57(.●●شــواهد●نشــان●می●دهــد●کــه●روابــط●ارجاعــی●و●غیرارجاعــی●

ــط● ــد●و●رواب ــه●روش●هــای●متفاوتــی●تعدیــل●می●کن )شــکل●گردانی(●درک●و●توجــه●بصــری●را●ب

ــی● ــط●غیرارجاع ــه●رواب ــبت●ب ــون●نس ــیاء●پیرام ــه●اش ــتری●را●ب ــری●بیش ــه●بص ــی●توج ارجاع

جلــب●می●کنــد●)Maquate●&●Knoeferle,●2021:●2(.●واگــذاری●و●انتقــال●مفهــوم●در●یــک●

اثــر،●توســط●شــکل●گردانی●نشــانه●ها●انعطــاف●می●یابــد●و●بازتاب●جلــوه●هنــری●را●ممکــن●

می●ســازد●و●برعکــس.●کم●تریــن●دخالتــی●در●شــکل●گیری●نشــانه،●باعــث●می●شــود●تــا●از●

انطبــاق●صددرصــد●آن●بــه●واقعیــت●کاســته●شــود●)شــعیری،●1397:●49(.●هرچــه●از●کارکــرد●

ــزاع●در●می●آیــد●)همــان:● ــت●انت ــه●حال ارجاعــی●نظام●هــای●نشــانه●ای●کاســته●شــود،●نشــانه●ب

ــت●باشــد،● ــی●حاضــر●در●طبیع ــی،●یعن ــه●بیرون ــا●گون ــق●ب ــال●ً●منطب ــر●نشــانه●ای●کام 260(.●اگ

نشــانۀ●ارجاعــی●بــه●حســاب●می●آیــد●)عابددوســت،●1399:●47(.●در●ایــن●پژوهــش،●ســعی●

ــی●و●شــکل●گردان●در●دو●دســتۀ● ــرد●نشــانه●های●ارجاع ــل●کارک ــه●تحلی ــه●ب ــن●اســت●ک ــر●ای ب

روابــط●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●در●تایپوگرافــی●●ســریال●های●نمایــش●●خانگــی●ایــران●

پرداختــه●شــود.

روش تحقیق

ــه●ای●و● ــی●اســت●و●شــیوۀ●گــردآوری●اطالعــات،●کتابخان روش●تحقیــق،●توصیفــی-●تحلیل

ــا● ــل●داده●ه ــه●و●تحلی ــت.●روش●تجزی ــی●اس ــرداری●و●تصویرخوان ــق●فیش●ب ــنادی●از●طری اس

کیفــی●اســت.●نــوع●تحقیــق●از●نظــر●هــدف،●بنیــادی●اســت.●وجــود●روابــط●نمــاد●و●نوشــتار●

ــی(،●در●دو●دســتۀ●جانشــینی●و● ــی●و●شــکل●گردان●)غیرارجاع ــط●نشــانه●های●ارجاع ــز●رواب و●نی

ــران،●از● ــی●معاصــر●ای ــوان●ســریال●های●نمایش●خانگ ــی●عن همنشــینی●نشــانه●ها●در●تایپوگراف

شــاخص●های●اصلــی●موردمطالعــه●در●ایــن●پژوهــش●اســت.●جامعــۀ●●آمــاری●تحقیــق،●برخــی●

ــری،● ــت.●روش●نمونه●گی ــران●اس ــر●ای ــی●معاص ــریال●های●نمایش●خانگ ــای●س از●تایپوگرافی●ه

ــای● ــت.●نمونه●ه ــذار●اس ــا●تأثیرگ ــاب●نمونه●ه ــگران●در●انتخ ــر●پژوهش ــت●و●نظ ــی●اس انتخاب
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آمــاری●از●ایــن●جامعــه●بــه●شــکل●هدفمنــد،●بــا●ایــن●معیــار●مــورد●توجــه●قــرار●گرفته●انــد●کــه●

ــه●روشــنی●قابــل●تشــخیص● رابطــۀ●نشــانه●های●ارجاعــی●و●شــکل●گردان●در●حروف●نگاری●هــا●ب

باشــند.●قرارگیــری●حروف●نگاری●هــا●در●دو●دســتۀ●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●از●دیگــر●

ــاخصه●های●پژوهــش●اســت. ش

نمودار1.●مدل●مفهومی●پژوهش.●منبع:●نگارندگان.

یافته های پژوهش

ــر●گرفتــه● ــر●گرافیــک،●تصویــری●خلــق●می●شــود●کــه●نشــانه●هایی●از●طبیعــت●را●درب در●هن

ــر● ــی●از●عناص ــا●و●ترکیب●های ــی●شــده●انتزاع●ه ــروز،●1392:●108(.●نشــانه●های●طراح باشــد●)ک

طبیعــی●هســتند●کــه●قابلیــت●انطبــاق●بــا●عناصــر●بیرونــی●و●طبیعــی●ندارنــد●امــا●ردپــای●عناصــر●

ــه● ــت●ب ــم●دالل ــار●ه ــن●آث ــورد.●نشــانه●های●بســیاری●از●ای ــه●چشــم●می●خ ــا●ب ــی●در●آنه بیرون

جهــان●متــن●دارنــد●و●هــم●بــه●دنیــای●خــارج●از●متــن،●یعنــی●دنیــای●واقعــی●)احمــدی،●1383:●

ــرد● ــه●ف ــر●ب ــروف●و●منحص ــی●ح ــده●طراح ــج●و●شناخته●ش ــبک●رای ــدن●از●س ــارج●ش 166(.●خ

ــک● ــه●ی ــی●ک ــرد.●زمان ــرار●می●گی ــه●ق ــورد●توج ــواره●م ــانه●هم ــی●نش ــودن●طراح ــادار●ب و●معن

ــوان●یــک●عنصــر●بصــری،● ــه●عن ــز●انســان●ب ــج●شــد،●توســط●مغ ــی●معمــول●و●رای تایپ●دیزاین

بــه●صــورت●یــک●نمــاد●ثبــت●می●شــود●)Evamy,●2012:●7(.●بنابرایــن●طراحــی●نــام●یــک●فیلــم●
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ــن● ــد.●در●ای ــول●باش ــی●معم ــوط●تایپ ــوم●خط ــردازی●مرس ــاوت●از●نمادپ ــد●متف ــواره●بای هم

بخــش●تایپوگرافی●هــای●ســریال●های●نمایــش●خانگــی●ایــران●بــا●تکیــه●بــر●نظریــۀ●نشــانه●های●

ارجاعــی●و●شــکل●گردان،●در●دو●دســتۀ●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●مــورد●تحلیــل●قــرار●

می●گیرنــد●تــا●تمهیدهــای●طراحــان●در●به●کارگیــری●نشــانه●های●ارجاعــی●و●شــکل●گردان●و●

نقــش●آنهــا●در●دریافــت●معنــای●نشــانه●بیــان●شــود.

دستۀ جانشینی نشانه ها

سریال هیوال

.)URL1(●:تصویر1.●تایپوگرافی●سریال●دراکوال.●منبع

امــروزه●طراحــی●نوشــتار●در●ایــران،●وامــدار●هنــر●خوشنویســی●گذشــته●اســت،●به●کارگیــری●

ــه● ــب●ب ــا●مخاط ــاط●ب ــد●ارتب ــروف●در●فراین ــی●ح ــب●طراح و●اســتفاده●از●خوشنویســی●در●قال

ــق،●1390:●67-68(.● ــود●)صفری●صدی ــدار●می●ش ــن●پدی ــش●مت ــانی●و●خوان ــور●پیام●رس منظ

ــی● ــم●طراح ــای●مه ــان●و●از●بخش●ه ــه●طراح ــای●اولی ــی●از●دغدغه●ه ــی●یک ــن،●خوانای همچنی

حــروف●اســت●)افضــل●طوســی●و●انصاریــان،●1395:●73(.●در●تصویــر1،●تایپوگرافــی●ســریال●

هیــوال●مشــاهده●می●شــود.●در●ایــن●اثــر●طــراح●تمهیدهایــی●را●بــرای●پدیــداری●نمــاد●هیــوال●

از●خــالل●نوشــتار●بــه●کار●بــرده●اســت●کــه●رابطــۀ●جانشــینی●نشــانه●ها●و●شــکل●گردانی●

ــن●تایپوگرافــی●تناســب● ــن●ســاختار●نشــانه●ای●را●تشــکیل●می●دهــد.●در●ای حــروف،●اصلی●تری

ــوع● ــن●موض ــه●در●آن●و●همچنی ــه●کار●رفت ــگ●ب ــری●و●رن ــای●تصوی ــوال،●نماده ــم●هی ــن●اس بی

ســریال●در●هماهنگــی●بــا●یکدیگــر●نقــش●شــده●اند.●هیــوال●موجــودی●افســانه●ای،●ترســناک،●

عظیم●الجثــه،●زشــت●و●شــرور●اســت.●از●اســم●هیــوال●بــرای●چیزهایــی●کــه●بــه●بــدی●از●آن●هــا●
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یــاد●می●شــود●اســتفاده●می●کننــد.●حروف●●نــگاری●هیــوال،●دارای●المان●هایــی●اســت●کــه●

ــتار●و● ــۀ●نوش ــگاری،●رابط ــن●حروف●●ن ــده●اند.●در●ای ــه●ش ــه●کار●گرفت ــتار●ب ــا●نوش ــب●ب در●ترکی

ــی●اســت.●هرچــه●نشــانه●ای● ــن●رابطــه،●تعامل ــه●ای ــوان●گفــت●ک ــارز●اســت●●و●می●ت ــر●ب تصوی

ــر● ــر●و●ملموس●ت ــای●حاصــل●از●آن●صریح●ت ــر●باشــد،●معن ــه●طبیعــت●ارجاعــی●خــود●نزدیک●ت ب

ــه●نمایــش● ــگاری●کیفیت●هــای●ارجاعــی●را●ب ــذا●ایــن●حروف●●ن اســت●)شــعیری،●1397:●41(.●ل

ــام● ــه●ن ــم●و●تصــور●جمعــی●از●موجــودی●ب ــوای●فیل ــه●از●محت ــه●برگرفت ــذارد.●ارجاعــی●ك می●گ

هیــوال●در●ذهــن●مخاطــب●اســت.●تصویــری●شــدن●تایــپ●یــك●تمهیــد●ارتباطــی●اســت.●تایــپ●

در●هماهنگــی●بــا●تصویــر●دارای●ویژگی●هــای●بصــری●پویایــی●اســت●)وی●وایــت،●1393:●129(.●

ــه●همــراه●دارد●و● ــر●آن،●رنــگ،●قــدرت●انتقــال●طیــف●گســترده●ای●از●احساســات●را●ب عــالوه●ب

ایجــاد●ارتباطــی●ســریع●بــا●بیننــده●نیــز●دارد●)Gomez-Palacio●and●Vit,●2014:●23(.●رنــگ●در●

طراحــی●لوگــو،●مفاهیــم●روانــی●را●بــر●ذهــن●القــا●می●کنــد.●ایــن●تایپوگرافــی●بــه●رنــگ●قرمــز●

ــش●اســت●)شــوالیه،●1385،●ج3:●344(.● ــز،●نشــانۀ●آت ــگ●قرم طراحــی●شــده●اســت●و●رن

ــدرت●و● ــی،●ق ــای●درندگ ــه●معن ــوال●و●موضــوع●ســریال،●ب ــا●اســم●هی ــگ●متناســب●ب ــن●رن ای

ــه● ــه●ای●طراحــی●شــده●ک ــه●گون ــوال●ب ــرم●نوشــتار●هی ــه●اســت.●ف ــه●کار●رفت ــت●ب ــی●مصیب حت

تداعی●کننــدۀ●موجــودی●بــا●دم●و●دو●شــاخ●اســت●و●کلیتــی●از●فــرم●موجــودی●بــه●نــام●هیــوال●

را●یــادآور●می●شــود.●بــه●عبارتــی●دیگــر،●نوشــتار●»هیــوال«●بــا●ویژگی●هایــی●همــراه●اســت●کــه●

جنســیت●هماهنگــی●را●بــا●نشــانه●شــمایلی●هیــوال●برقــرار●می●کنــد.●در●اینجــا●آشــنایی●زدایی●

از●تایــپ●اتفــاق●می●افتــد.●روابــط●جانشــینی●نشــانه●ها●نیــز●در●ایــن●اثــر●بــارز●اســت.●تصویــر●

ســر●هیــوال●جانشــین●حــرف●»هــ●«،●دم●هیــوال●جایگزیــن●حــرف●»و«●و●دو●شــاخ●ایــن●موجــود●

جانشــین●»ال«●شــده●اســت●کــه●بــه●صــورت●ســاده●و●ایجــاز●بصــری●طراحــی●شــده●اســت.●لــذا●

چنیــن●اســتنباط●می●شــود●کــه●باتوجــه●بــه●روابــط●جانشــینی●موجــود●در●ایــن●تایپوگرافــی،●

ــه● ــوال●ب ــریال●هی ــی●س ــای●داد.●تایپوگراف ــانه●ها●ج ــینی●نش ــتۀ●جانش ــوان●آن●را●در●دس می●ت

دلیــل●ارجاعیــت●مســتقیم●اثــر●بــه●عوامــل●بیرونــی،●جــزء●نشــانه●های●ارجاعــی●قــرار●می●گیــرد؛●

البتــه●خاصیــت●شــکل●گردانی●نیــز●در●اثــر●دیــده●می●شــود.●بدیــن●صــورت●کــه●طراحــی●تایــپ●

در●ایــن●اثــر،●در●قالــب●هیــوال●و●خــارج●از●تایــپ●معمــول●اســت.●بــه●عبــارت●دیگــر،●وقتــی●

اشــکال،●انتزاعــی●می●شــوند●و●خــط●تبدیــل●بــه●خــط●فرضــی●تخیلــی●می●شــود،●شــکل●گردانی●

رخ●می●دهــد.●

سریال دراکوال
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.)URL2(●:تصویر2.●تایپوگرافی●سریال●دراکوال.●منبع

تایپوگرافـی●عنـوان●فیلـم،●یـک●عنصـر●طراحـی●قدرتمنـد●اسـت●کـه●می●توانـد●به●داسـتان●

●:2012●,Turgut(●فیلـم●اشـاره●کنـد●و●عـالوه●بـر●آن●بـه●ژانر●و●فضـای●کلی●فیلـم●نیـز●اشـاره●دارد

584(.●حروف●نـگاری●سـریال●دراکـوال●بـه●●عنـوان●یک●نشـانه،●توانایـی●ایجاد●رابطه●ای●حسـی-●

ادراکـی●بـا●مخاطـب●دارد.●نشـانۀ●ارجاعـی●می●توانـد●زمینـۀ●اتصـال●نشـانه●بـه●مرجـع●خـود●را●

فراهـم●كنـد.●یعنـی●تصویـر●یـا●نشـانه●ردی●از●واقعیـت●بـه●●حسـاب●می●آیـد●)شـعیری،●1392:●

32(.●تایپوگرافـی●فیلـم●دراکوال●احساسـی●از●خشـونت●را●القا●می●کند●کـه●در●ارتباط●با●محتوای●

فیلـم●اسـت.●دراکـوال●موجـودی●اسـت●کـه●جـزو●دسـته●ی●هیوالها●قـرار●می●گیـرد.●دراکـوال●در●

اصـل●نـام●فرمانروایـی●در●کشـور●رومانـی●بوده●که●حاکمی●سـتمگر●بوده●اسـت.●او●بـرای●اینکه●

مردمـان●و●خدمـه●اش●بـه●دسـتوراتش●اطاعـت●کننـد،●قصـر●خـود●را●بـا●تمثال●هایـی●خشـن●و●

ترسـناک●مزیـن●کـرده●و●قصـرش●را●بـه●رنـگ●قرمـز●درآورده●بـود.●بایـد●در●نظـر●داشـت●معموالً●

دراکوالهـا●دارای●قصـری●تاریـک●و●فرسـوده●و●دور●از●دسـترس●عمـوم●مـردم●و●همچنیـن●بـا●

سـتون●های●بسـیار●بلنـد●بودنـد●که●شـمایلی●از●این●المان●را●بـه●●عنوان●دال،●بـه●صورت●حروف●

کشـیده●و●بلنـد،●بسـیار●سـاده●و●صریـح●می●تـوان●در●تایپوگرافـی●سـریال●دراکـوال●در●تصویـر2●

مشـاهده●کـرد.●بـه●عبارتـی●دیگـر،●نمـاد●و●تصویر●سـتون●های●کشـیده●قصر●دراکوال،●جانشـین●

حـروف●کشـیدۀ●ایـن●کلمه●شـده●اند.●شـکل●و●قرارگیـری●حـروف،●نمایانگر●قصر●دراکوال●اسـت●

کـه●در●ایـن●سـریال●نیـز●نمـودی●از●قصر●را●به●●عنـوان●خانه●ی●شـخصیت●اصلی●سـریال●می●توان●

مشـاهده●کرد.●درواقع،●شـیوه●طراحی●شـکل●تصویری●نشـانه،●ارجاع●به●قصر●دارد.●شـخصیت●

دراکوالهـا●دارای●دندان●هـای●بلنـد●و●تیـزی●هسـتند.●نمـادی●از●ایـن●المـان●را●نیـز●بـه●●عنـوان●
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دال●می●تـوان●در●اثـر●فـوق●مشـاهده●کـرد.●بدین●صـورت●که●طـراح●تصویر●تیزی●دنـدان●نیش●

را●بـه●نشـانۀ●شـخصیت●دراکـوال،●جانشـین●حـرف●»و«●کـرده●اسـت.●رنـگ●قرمـز●بـه●کار●رفتـه●

در●ایـن●تایپوگرافـی●نیـز●بـه●نشـانۀ●بـدی●و●خون●خـواری●و●قـدرت●اسـت●)کوپـر،●1398:●181-

180(.●ایـن●رنـگ●بـا●لکه●هایـی●از●رنـگ●سـیاه●درهـم●آمیختـه●شـده●اند.●کیفیت●هـای●ارجاعـی،●

درک●مفاهیـم●صـوری،●سـریع●و●صریـح●را●بـه●همـراه●دارد.●اسـم●دراکـوال●را●با●حیواناتـی●مانند●

خفـاش●بـه●دلیـل●حضـور●در●تاریکـی●و●حتـی●اژدهـا●بـه●دلیـل●خون●خـوار●بـودن●و●غول●پیکـر●

بودنـش●درنظـر●می●گیرنـد.●لـذا●نمـادی●از●اژدهـا●و●حتـی●بال●خفـاش●جایگزین●سـرکش●حرف●

»ک«●در●تایپوگرافـی●فـوق●مشـاهده●کـرد.●وجـود●خراش●هـای●حروف●نیـز●می●تواند●به●نشـانۀ●

زخـم●و●فرسـودگی●دراکـوال●و●همچنیـن●نمـادی●از●فرسـودگی●قصـرش●بـه●کار●رفتـه●باشـد.●بـا●

ایـن●تمهیـدات●انتقـال●معنـای●اثـر●با●ترکیـب●نماد●و●نوشـتار●موجـود●در●آن●در●ارتباط●اسـت.●

همچنیـن،●بـه●دلیـل●وجـود●روابـط●جانشـینی،●این●تایپوگرافی●در●دسـتۀ●جانشـینی●نشـانه●ها●

جـای●می●گیـرد.●بنابرایـن●روابـط●جانشـینی،●ارجاعـی●و●شـکل●گردانی،●اصلی●تریـن●سـاخت●های●

بنیادیـن●بـه●کار●رفتـه●در●طراحـی●نوشـتار●اسـت●کـه●تداعـی●نمـاد●را●از●میـان●نوشـتار●ممکـن●

می●کنـد.

سریال قورباغه

.)URL3(●:تصویر3.●تایپوگرافی●سریال●قورباغه.●منبع

در●تصویــر●3،●حروف●نــگاری●ســریال●قورباغــه●مشــاهده●می●شــود.●در●ایــن●حروف●نــگاری،●

رابطــۀ●نمــاد●تصویــری●و●نوشــتاری●مشــهود●اســت●و●نوشــتار●شــبیه●بــه●فــرم●قورباغــه●درآمده●

ــه●را● ــر●قورباغ ــی●و●تصوی ــای●رنگ ــه●کیفیت●ه ــگاری●قورباغ ــر،●حروف●ن ــان●دیگ ــه●بی ــت.●ب اس
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ــوی● ــی●لوگ ــت.●در●طراح ــر●اس ــی●اث ــت●ارجاع ــر●خاصی ــه●نمایان●گ ــت●ک ــرده●اس ــی●ک بازنمای

ــه●طبیعــت●قورباغــه● ــزج●و●چســبنده●پیــدا●کــرده●کــه●اشــاره●ب قورباغــه●نوشــتار●خاصیتــی●ل

دارد.●بــه●عبارتــی●دیگــر،●فــرم●قورباغــه●و●خاصیــت●چســبندگی●بــدن●آن،●جانشــین●فــرم●و●نــوع●

طراحــی●نوشــته●نگاری●ســریال●قورباغــه●شــده●اســت.●طــراح●مربوطــه،●بــا●اســتفاده●از●روابــط●

ــن،● ــرده●اســت.●بنابرای ــت●ک ــر●را●تقوی ــر●موردنظ ــی●اث ــت●ارجاع ــانه●ها،●خاصی جانشــینی●نش

ــی● ــرم●کل ــوق،●ف ــر●ف ــرد.●دال●در●اث ــرار●می●گی ــز●در●دســتۀ●جانشــینی●نشــانه●ها●ق ــر●نی ــن●اث ای

کلمــه●کــه●بــه●شــکل●قورباغــه●اســت●اســت●و●مدلــول●نیــز●معنــای●حاصــل●از●آن،●یعنــی●خــود●

ــن●نشــانه●ها●صددرصــد●ارجاعــی● ــه●ای ــز●اهمیــت●اســت●ک ــه●حائ ــن●نکت قورباغــه●اســت.●ای

ــت● ــل●جذابی ــگ،●عام ــد.●رن ــکل●گردانی●دارن ــت●ش ــا●خاصی ــز●ب ــبی●نی ــۀ●نس ــتند●و●رابط نیس

بصــری●طــرح●قورباغــه●اســت.●رنــگ●می●توانــد●باعــث●جلــب●●توجــه●یــک●عنصــر،●تاکیــد،●تضــاد●

و●ســازماندهی●محتــوا●و●حتــی●کمــک●بــه●خوانایــی●کنــد●)p●,2010●,Strizver.191(.●تایپوگرافــی●

ــد●از:●تغییــر●شــکل●در●حــروف●)دفرماســیون1(،●اغــراق●در● ــا●ســه●اقــدام●مهــم●کــه●عبارت●ان ب

ــدرت● ــی،●ق ــترش●دادن●زیبای ــعی●در●گس ــروف،●س ــازی●ح ــن2(●و●ساده●س ــروف●)اگزجریش ح

ارائــه●و●روح●تبلیغ●گرایــی●دارد●تــا●مخاطــب●بــه●صریح●تریــن●حالــت●ممکــن●متوجــه●مفهــوم●

ــر● ــته●نگاری●حاض ــیدی،●1398،●ص.55-54(.●در●نوش ــالح●خورش ــد●و●ف ــود●)نتاج●مج آن●ش

ــه● ــه●ای●اســت●ک ــه●به●گون ــوع●طراحــی●کلم ــت●و●ن ــه●اســت.●حال ــه●کار●رفت ــدات●ب ــن●تمهی ای

گویــی●بــا●آبرنــگ●نوشــته●شــده●اســت●تــا●مخاطــب●را●ارجــاع●بــه●برکــه●و●آب،●یــا●بــه●عبارتــی،●

محــل●زندگــی●قورباغــه●دهــد.●همچنیــن●چســبندگی●بیــن●حــروف●و●نحــوۀ●اتصــال●آ●نهــا●نیــز●

نوعــی●تغییــر●در●شــکل●های●شــناخته●شــده●طراحــی●نوشــتار●اســت.●قرارگیــری●چهــار●خــال●

ســفید●بــر●روی●»غــه«●تداعی●کننــده●خال●هــای●ســفید●پوســت●قورباغــه●اســت.●فــرم●طراحــی●

شــده●کلمــه●»قورباغــه«،●متمایــز●از●قورباغــه●طبیعــی●امــا●برگرفتــه●از●آن●اســت،●بنابرایــن●از●

كیفیــت●شــكل●گردانی●بهره●منــد●اســت.●یعنــی●نــه●عیــن●واقعیــت،●بلكــه●برگرفتــه●از●تصویــر●

واقعــی●اســت.●طراحــی●کلمــه●و●همچنیــن●نحــوۀ●قرارگیــری●حــروف●آن●بــه●گونــه●ای●اســت●

ــا●گیاهــی●کــه● ــدام●قورباغــه●اســت●کــه●ایــن●عمــل●متناســب●ب ــده●فــرم●و●ان کــه●تداعی●کنن

در●فیلــم●بــرای●تولیــد●مــادۀ●مخــدری●بــه●نــام●قورباغــه●اســت،●مــورد●اســتفاده●قــرار●گرفــت.

1. Deformation.
2. Exaggeration.
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دستۀ همنشینی نشانه ها

سریال کرگدن

.)URL4(●:تصویر4.●تایپوگرافی●سریال●کرگدن.●منبع

تایپوگرافــی●ابــزاری●اســت●کــه●توســط●آن●بــه●یــک●ایــدۀ●نوشــتاری،●فرمــی●تصویــری●داده●

می●شــود.●بنابرایــن●بــر●دریافــت●و●پذیــرش●یــک●ایــده●و●چگونگــی●واکنــش●خواننــده●نســبت●

ــروز●و●هریــس،●1396:●38(.●در●نظام●هــای●دیــداری●مدلول●هــا● ــه●آن●تأثیــر●می●گــذارد●)امب ب

ــیاری● ــد.●در●بس ــن●می●گردن ــده●تعیی ــل●شناخته●ش ــی●از●قب ــای●ارجاع ــه●گونه●ه ــه●ب ــا●توج ب

ــت● ــک●عنصــر●نشــانه●ای●اســت.●دریاف ــول،●ی ــده●مدل ــه●تعیین●کنن ــان●اســت●ک ــوارد●گفتم م

ارجاعــی●عقالنیــت●قــراردادی●نیــز●نامیــده●می●شــود●دریافتــی●اســت●کــه●ثبــات●و●پایــداری●

ــا● ــر●دنی ــناخت●عناص ــع●بازش ــال●دارد.●درواق ــه●دنب ــا●را●ب ــول●دنی ــج●و●معم ــای●رای همگنه●ه

بدان●گونــه●کــه●وجــود●دارنــد●در●ایــن●عقالنیــت●می●گنجــد●)شــعیری،●1389:●205(.●چیدمــان●

حــروف●تایپوگرافــی●»کرگــدن«●بــه●گونــه●ای●اســت●کــه●ارجــاع●بــه●فــرم●کلــی●بــدن●ایــن●حیوان●

و●حركــت●بــا●فشــار●و●قدرتمنــد●ایــن●حیــوان●دارد.●هرچــه●دخالــت●گفته●پــرداز●در●ارائــه●یــک●

ــعیری،●1397:● ــد●)ش ــدا●می●کن ــتری●پی ــکل●گردانی●بیش ــه،●ش ــد،●آن●گون ــتر●باش ــه●بیش گون

ــا●دیــدن●نوشــتار●لوگــوی●ایــن●ســریال،●ابتــدا●فــرم●و●قرارگیــری●حــروف●توجــه● ــذا●ب 49(.●ل

مخاطــب●را●جلــب●می●کنــد●و●ســپس●بعــد●از●خوانــدن●کلمــه●»کرگــدن«،●مخاطــب●متوجــه●

مفهــوم●آن●می●شــود.●گاهــی●شــمایل●هایی●کــه●در●تایپوگرافــی●و●یــا●به●طــور●کلــی●نشــانه●ها●

ارجاعــی●و●فاقــد●صورت●بنــدی●معماگونــه●و●رمزپــردازی● بــه●کار●می●رونــد،●نشــانه●هایی●

ــورت● ــه●ص ــدن●ب ــود●کرگ ــمایلی●از●خ ــز●ش ــی●نی ــن●تایپوگراف ــاالی●ای ــتند.●در●ب ــن●هس نمادی
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ســیلوئت●شــده●دیــده●می●شــود.●ایــن●تصویــر●بــه●گونــه●ای●طراحــی●شــده●کــه●نمایان●گــر●فــرم●

کلــی●»کرگــدن«●اســت●و●بــه●دلیــل●ارجــاع●مســتقیم،●جــزو●نشــانه●های●ارجاعــی●بــه●●حســاب●

ــا●فــرم●نوشــتاری●اش●شــده●اســت●و● می●آیــد.●درواقــع،●فــرم●تصویــری●کرگــدن،●همنشــین●ب

ــود.● ــده●می●ش ــگاری●دی ــداری●حروف●ن ــای●دی ــاد●و●کیفیت●ه ــر●و●نم ــان●تصوی ــی●می هماهنگ

بدیــن●جهــت،●جــزو●دســتۀ●همنشــینی●نشــانه●ها●قــرار●می●گیــرد.●در●اینجــا●تصویــر●کرگــدن●

ــول●آن●بــه●●حســاب●می●آیــد.●کادر●مشــکی● بــه●●عنــوان●دال●و●مفهــوم●کلمــه●بــه●●عنــوان●مدل

فــرم●تصویــری●نیــز●در●تناســب●بــا●دورگیــری●مشــکی●کلمــه●کرگــدن●اســت.●بــه●دلیــل●تلفیــق●

فــرم●نوشــتار●بــا●تصویــر●و●احاطــه●بیشــتر●فــرم●نوشــتاری●بــر●تصویــری●آن،●بــه●عنــوان●نشــانه●

شــکل●گردان●محســوب●می●شــود.●در●ایــن●تایپوگرافــی●بــه●ســاده●ترین●حالــت،●فــرم●کرگــدن●

ــی●حــروف،●چشــم،● ــب●و●جابه●جای ــد●ترکی ــی●مانن ــی●جزئ ــا●تغییرات ــان●شــده●اســت●و●ب نمای

ــده●اند. ــی●ش ــدن●تداع ــای●کرگ ــاخ●و●گوش●ه ش

سریال یاغی 

تصویر5.●تایپوگرافی●سریال●یاغی.●منبع:●)نگارندگان(.

ــواع●عناصــر● ــر●بصــری●و●ان ــون●چندوجهــی●کــه●شــامل●تصاوی ــا●مت ــدگان●ب امــروزه●خوانن

طراحــی●گرافیکــی●اســت●بــا●فراوانــی●بیشــتر●نســبت●بــه●متونــی●کــه●عمدتــا●بــر●زبان●نوشــتاری●

ــی،● ــد●مواجــه●می●شــوند●)Serafini,●Clausen,●Lou●Fulton,●2012:●2(.●تایپوگراف ــز●دارن تمرک



20

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل حروف نگاری )تایپوگرافی(  عنوان سریال های نمایش خانگی معاصر ایران

ــال●آســان●تر● ــرای●دسترســی●بیشــتر،●انتق ــه●ب ــای●بصــری●اســت●ک ــه●ای●از●انتخاب●ه مجموع

ــام●نوشــتاری●طراحــی●شــده●اســت●)Luna,●2018:●23(.●در●تصویــر5،● ــر●کــردن●پی و●جذاب●ت

همنشــینی●و●یــا●بــه●عبارتــی●دیگــر،●کنارهــم●قرارگیــری●دو●عنصــر●تصویــری●و●نوشــتاری●دیــده●

می●شــود.●هــر●شــخصی،●اثــر●انگشــت●مختــص●بــه●خــود●را●داشــته●و●بــا●دیگــری●متفــاوت●

ــود● ــوب●می●ش ــی●محس ــانه●های●خصوص ــن●نش ــت●یکی●از●مهم●تری ــر●انگش ــذا،●اث ــت.●ل اس

ــر●انگشــت● ــرد.●اث ــرار●می●گی ــراد●مــورد●اســتفاده●ق ــت●اف ــد●هوی ــرای●شناســایی●و●تأیی ــه●ب ک

نمــاد●هویــت●اســت●کــه●همنشــین●نوشــتار●شــده●اســت.●تصویــر●اســتفاده●شــده●در●ایــن●

اثــر،●نمــاد●اثــر●انگشــت●اســت●کــه●بــه●رنــگ●قرمــز●درآمــده●و●کلمــۀ●یاغــی●بــا●خــط●نســتعلیق●

شکســته●بــه●صــورت●فضــای●منفــی●از●آن●کــم●شــده●اســت.●رنــگ●قرمــز●بــه●●عنــوان●رنگــی●تنــد●

ــی● ــه●می●شــود●)O’Connor,●2009:●231(.●شــخصیت●اصل ــر●گرفت ــی●خشــمگین●درنظ ــا●حت ی

ــی● ــن●شناســنامه●خــود●اســت.●از●طرف ــی●گرفت ــه●در●پ ــت●اســت●ک ــی●هوی ــردی●ب ســریال،●ف

ــه●ای●قــرار●گرفتــه●و●نقــش●شــده●کــه●بســیار●ســرکش● دیگــر●شــخصیت●ایــن●انســان●به●گون

اســت●و●لقــب●خــود●را●»یاغــی«●نــام●نهــاده●کــه●بــه●معنــی●نافرمــان●و●طغیانگــر●اســت.●طــراح●

مربوطــه،●مــورد●هویــت●را●توســط●نمــاد●اثــر●انگشــت●بــه●●عنــوان●دال،●نشــان●داده●کــه●داخــل●

آن،●کلمــۀ●یاغــی●کــه●متناســب●بــا●شــخصیت●اول●داســتان●و●همچنیــن●لقــب●اوســت●آورده●

ــاد● ــه●نم ــن●صــورت●ک ــر●اســت.●بدی ــورد●نظ ــی●م ــت●ارجاع ــر●خاصی ــن●اث ــذا●در●ای اســت.●ل

اثــر●انگشــت●ارجــاع●بــه●مســئلۀ●هویــت●نقــش●اول●داســتان●دارد.●ویژگی●هــای●بصــری●کــه●

زمینــه●ارجــاع●نشــانه●بــه●جهــان●بیــرون●را●فراهــم●می●کنــد●می●توانــد●توجــه●و●درک●مخاطــب●

ــرای● ــگاری،●شــاهدی●ب ــوان●گفــت●کــه●انگشــت●ن ــرار●دهــد.●می●ت ــر●ق از●نوشــتار●را●تحت●تأثی

وجــود●به●شــمار●مــی●رود.●خطــوط●و●شــیارهای●انگشــتان●دســت●در●هنــگام●لمــس●کــردن●اشــیا●

روی●آن●هــا●باقــی●مــی●مانــد.●بنابرایــن●مربــوط●بــه●خوانــش●و●ثبــت●هویــت●فــرد●در●طوالنــی●

ــا●مخاطــب●را● ــی●می●شــود●ت ــی●تلق ــی●و●طبیع ــر●بدیه ــک●ام ــدت●اســت.●انگشــت●نگاری●ی م

بــرای●کنتــرل●رونــد●شــخصیت●اصلــی●داســتان●همــراه●ســازد.●همان●گونــه●کــه●از●کاربردهــای●

مهــم●انگشــت●نگاری●بــرای●تشــخیص●هویــت●افــراد●در●مــوارد●مختلــف●و●زمان●هــای●طوالنــی●

ــود. ــتفاده●می●ش اس
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سریال زخم کاری

تصویر6،●تایپوگرافی●سریال●زخم●کاری●)نگارندگان(.

تایپوگرافـی●سـریال●زخـم●کاری●دارای●مفاهیـم●رمزی●بسـیاری●اسـت.●شـکل●گردانی●در●این●

اثـر●بـا●قـدرت●بسـیار●زیادی●مـورد●توجه●قـرار●گرفته●اسـت.●عالوه●بر●آن،●همنشـینی●نشـانه●ها●

در●ایـن●اثـر●نیـز●قابـل●رؤیت●اسـت.●بدین●صورت●کـه●دو●عامل●نوشـتار●و●تصویـر●برهم●نهاده●

شـده●و●کنـار●یکدیگـر●قرار●گرفته●انـد●و●این●تمهید●بصری●هنرمند●برای●پدیداری●نماد●و●نوشـتار●

اسـت.●بـه●عبـارت●دیگـر،●عنصـری،●جانشـین●و●جایگزیـن●عنصـر●دیگری●نشـده●اسـت.●رنگ●ها●

بـا●تأثیـرات●بصـری●همـراه●هسـتند●و●كیفیت●های●نمادیـن●را●دربـر●می●گیرند.●ایـن●تایپوگرافی●

بـه●رنـگ●سـفید،●بـر●روی●پس●زمینه●ای●به●رنگ●قرمز●نوشـته●شـده●اسـت.●رنگ●سـفید،●نشـانۀ●

پاکـی●و●قداسـت●اسـت●کـه●متناسـب●بـا●شـخصیت●اصلی●در●اوایل●سـریال●اسـت●کـه●فردی●

مورداعتمـاد●بـوده●اسـت.●رنـگ●قرمز،●نشـانۀ●خون●و●انتقام●اسـت●که●متناسـب●با●شـخصیت●

بعـدی●او●اسـت●کـه●در●حـال●انتقـام●و●گرفتـن●حـق●خـود●از●دیگـران●اسـت؛●همینطور●نشـانه●

مـورد●انتقـام●قـرار●گرفتـن●خـود●توسـط●دیگران●اسـت.●قرارگیـری●دو●رنگ●سـفید●و●قرمـز●کنار●

هـم●بـه●نشـانه●مـرگ●اسـت●)کوپـر،●1398:●181(●این●فهم●اشـاره●به●کشـته●شـدن●شـخصیت●

اصلـی●فیلـم●در●انتهـای●سـریال●دارد.●انتقـال●معنـای●تایـپ●بـا●فـرم●و●محتـوای●آن●در●ارتبـاط●

اسـت●)کاظم●پـور●و●عابددوسـت،●1400:●121(.●رابطـۀ●نماد●هـای●تصویـری●بـه●کار●رفتـه●در●ایـن●

حروف●نـگاری●با●نوشـتار●بارز●و●مشـهود●اسـت،●بدین●صورت●کـه●بـر●روی●تایپوگرافی●زخم●کاری●

خراش●هایـی●مشـاهده●می●شـود●کـه●بـه●صـورت●سـاده●و●انتزاعـی●همنشـین●حـروف●شـده●و●

در●ارتبـاط●بـا●معنـای●کلمـۀ●زخـم●در●عنـوان●سـریال●اسـت.●شـیوه●طراحـی●شـکل●تصویـری●در●

اثـر●فـوق،●کیفیتـی●ارجاعـی●نسـبت●بـه●زخـم●و●درد●را●در●ذهـن●تداعـی●می●کند●و●عـالوه●بر●آن،●
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ویژگی●هـای●ایجـاز●و●تلفیقـی●اش،●شـکل●گردانی●اثـر●را●بـه●نمایـش●می●گـذارد.●ایـن●مفاهیم●را●

می●تـوان●معانـی●ضمنـی●ایـن●تایپوگرافـی●بـه●●حسـاب●آورد●کـه●در●عیـن●حـال●از●آن●بـه●عنوان●

معنـای●دور●)غیـر●فیزیکـی(●نیـز●می●تـوان●یـاد●کـرد.●معنایـی●کـه●ارجاعـی●صـرف●نیسـت،●بلکه●

سـویۀ●نمادیـن●دارد.●درواقـع،●تصویـر●می●توانـد●دور●یا●نزدیك●با●مرجع●خود●باشـد●)شـعیری،●

1392:●33(.●وقتـی●تایپوگرافـی●تبدیل●به●چیزی●بیشـتر●از●نوشـتار●شـود،●قـدرت●ارتباطی●آن●

بـه●شـدت●افزایش●می●یابـد●)مالمیـر،●1391:●53(.

●جدول1.●شاخص●های●تحلیل●تایپوگرافی●های●مینیمال●سریال●های●نمایش●خانگی●ایران.
●منبع:●نگارندگان.

تایپوگرافی

مینیمال●سریال●های●
نمایش●خانگی●ایران

نشانه●های●نشانه●های●ارجاعی
شکل●گردان

رابطۀ●جانشینی●
و●همنشینی●

نشانه●ها

1
دم و شاخ حیوان به شكل 

تایپ

طراحی تایپ در 
قالب هیوال خارج 

از تایپ معمول
جانشینی

2
نماد خفاش و حروف کشیده 

و خراش بر روی آن
*

جانشینی

3
رنگ، فرم، و نحوه اجرای 

نوشتار

نحوۀ قرارگیری 
حروف کنار هم 
و تداعی شکل 

قورباغه
جانشینی

تصویر سیلوئت شده کرگدن4

نحوۀ قرارگیری 
حروف کنار هم 
و تداعی شکل 

کرگدن
همنشینی

*نماد اثر انگشت5
همنشینی

*خراش ها و زخم6
همنشینی
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نتیجه گیری

حروف●نــگاری●عنــوان●ســریال●ها،●گونــه●ای●از●طراحــی●در●حــوزۀ●گرافیــک●اســت●کــه●

ــای● ــام●حروف●نگاری●ه ــت.●در●تم ــریال●اس ــتار●س ــه●نوش ــری●ب ــرم●تصوی ــۀ●آن،●دادن●ف وظیف

ذکــر●شــده،●رابطــۀ●نمادهــای●تصویــری●و●نوشــتاری●بــارز●و●قابل●تأمــل●اســت.●بدیــن●صــورت●

کــه●تمامــی●المان●هــا●درراســتای●معنــای●کلمــه●انتخــاب●و●بــا●نوشــتار●ترکیــب●شــده●اند●کــه●

ســبب●تقویــت●معنــا●و●انتقــال●آن●بــه●مخاطــب●می●شــوند.●نــوع●قرارگیــری●و●ترکیــب●نمــاد●

ــوان●در●دو● ــران●را●می●ت ــی●ای ــش●خانگ ــریال●های●نمای ــوان●س ــگاری●عن ــتار●در●حروف●ن و●نوش

دســتۀ●جانشــینی●و●همنشــینی●نشــانه●ها●و●نیــز●بــا●توجــه●بــه●نــوع●نمــاد●بــه●کار●رفتــه●در●آن،●

ــگاری● ــه●در●حروف●ن ــای●داد●ک ــکل●گردان●ج ــی●و●ش ــانه●های●ارجاع ــورت●نش ــه●دو●ص ــا●را●ب آنه

ــۀ● ــه●رابط ــه●ب ــا●توج ــذا●ب ــل●اســت.●ل ــل●تأم ــران●قاب ــی●معاصــر●ای ســریال●های●نمایش●خانگ

ــح●و● ــی●صری ــن●ســریال●ها،●باعــث●ایجــاد●معان ــگاری●ای موجــود●در●نمــاد●و●نوشــتار●حروف●ن

ــا●حــروف● ــن●شــدن●نمــاد،●جــای●حــرف●ی ــای●جایگزی ــه●معن ــی●می●شــوند.●جانشــینی●ب ضمن

ــل● ــه●دلی ــه،●ب ــوال●و●قورباغ ــوال،●دراک ــریال●های●هی ــگاری●س ــه●حروف●ن ــت●ک ــتار●اس در●نوش

ــی●در●دســتۀ●جانشــینی●نشــانه●ها● ــری●بجــای●حــروف●اصل جایگزیــن●شــدن●نمادهــای●تصوی

ــار●هــم●اســت● ــری●نمــاد●و●نوشــتار●در●کن ــی●قرارگی ــه●معن ــز●ب ــد.●همنشــینی●نی جــای●میگیرن

ــری● ــم●قرارگی ــار●ه ــل●کن ــه●دلی ــم●کاری●ب ــی●و●زخ ــدن،●یاغ ــگاری●ســریال●های●کرگ ــه●حروف●ن ک

نمــاد●و●نوشــتار●در●دســته●ی●همنشــینی●نشــانه●ها●جــای●می●گیرنــد.●در●حالــت●ارجاعــی●نیــز،●

ــا● ــی●اســت●و●ی ــل●بیرون ــر●عوام ــق●ب ــالً●منطب ــگاری،●کام ــه●در●حروف●ن ــه●کار●رفت ــای●ب المان●ه

اشــاراتی●بــه●عناصــر●بیرونــی●در●طبیعــت●یــا●عنصــری●در●درون●ســریال●دارد.●در●حروف●نــگاری●

ــای● ــتای●معن ــری●درراس ــر●تصوی ــود●عناص ــل●وج ــه●دلی ــده،●ب ــر●ش ــریال●های●ذک ــی●س تمام

ــی●و●صراحــت●آن●هــا،●در●دســته●نشــانه●های● ــه●عوامــل●بیرون کلمــه●و●ارجــاع●مســتقیم●آن●ب

ارجاعــی●قــرار●می●گیرنــد.●در●حالــت●دوم،●یعنــی●شــکل●گردان،●تغییراتــی●هرچنــد●جزئــی●

ــردد.● ــاد●و●نوشــتار●می●گ ــب●نم ــی●در●ترکی ــی●ضمن ــاد●معان ــث●ایج ــه●باع ــاد●می●شــود●ک ایج

ــیوه●ی● ــر●در●ش ــل●تغیی ــه●دلی ــدن●ب ــه●و●کرگ ــوال،●قورباغ ــریال●های●هی ــگاری●س ــذا●حروف●●ن ل

ــد.● ــکل●گردانی●یافته●ان ــت●ش ــی،●خاصی ــی●ضمن ــاد●معان ــم●و●ایج ــار●ه ــروف●کن ــری●ح قرارگی

یکــی●از●پرســش●های●ایــن●تحقیــق،●چیســتی●روابــط●میــان●نمــاد●و●نوشــتار●در●حروف●نــگاری●

عنــوان●ســریال●های●نمایــش●خانگــی●اســت.●پــس●از●بررســی●نمونه●هــای●مــوردی●مشــخص●

شــد●نمــاد●و●نوشــتار●از●طریــق●روابــط●همنشــینی●و●جانشــینی،●فراینــد●داللت●پــردازی●عنــوان●
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ــق●رابطــۀ● ــوان●ســریال●را●از●طری ــردازی،●عن ــط●معناپ ــن●رواب ــد●و●ای ــت●می●کن ســریال●را●هدای

ــز● ــی●متمای ــد●طراح ــری●مانن ــدات●بص ــتا،●تمهی ــن●راس ــد●و●در●ای ــت●می●کن ــل،ی●تقوی تکام

حــروف●و●اســتفاده●از●رنــگ●و●بافــت●متمایــز●و●نیــز●چیدمان●هــای●هدفمنــد●حــروف●متناســب●

ــرد● ــی●کارک ــر●پژوهــش،●چگونگ ــوان●ســریال،●اثربخــش●اســت.●پرســش●دیگ ــای●عن ــا●معن ب

نشــانه●های●ارجاعــی●و●غیرارجاعــی)●شــکل●گردان(●در●فراینــد●طراحــی●عناویــن●سریال●هاســت●

کــه●تحلیــل●نمونه●هــای●مــوردی●نشــان●داد،●غالــب●نشــانه●های●به●کاررفتــه●در●عناویــن●

ــی● ــای●محتوای ــا●معن ــی،●ب ــی●آن●داشــته●اند●و●از●طرف ــم●و●عناصــر●اصل ــه●فیل ــاع●ب ــم،●ارج فیل

ــنایی●زدایی● ــۀ●آش ــا،●زمین ــۀ●نمونه●ه ــکل●گردانی●در●هم ــد.●ش ــی●دارن ــۀ●ارجاع ــوان،●رابط عن

ــذار●در● ــر●تأثیرگ ــی●از●عناص ــوان●آن●را●یک ــه●می●ت ــت●ک ــرده●اس ــم●ک ــته●نگاری●را●فراه از●نوش

منحصــر●بــه●فــرد●شــدن●طراحــی●نوشــتار●تلقــی●کــرد.●

فهرست منابع

ابوطالب●جــوال،●ســارا؛●حســینی●پاکدهــی،●علیرضــا؛●و●حکیمــی،●زهــرا●)1394(.●نقــش●

ــرد● ــان●ک ــی●زن ــر●پوشــش●محل ــی●ماهــواره●ای●در●تغیی تماشــای●ســریال●های●تلویزیون

شــهر●پــاوه●)مــورد●مطالعــه:●ســریال●حریــم●ســلطان(،●مطالعــات رســانه های نویــن،●

.97-59●،)4(1

احمدی،●بابك●)1383(.●تصاویر دنیای خیالی،●تهران:●مركز.

ــل●معناشــناختی● ــی،●امیررضــا؛●و●احســنت،●ســتاره●)1398(.●تحلی اســتخریان●حقیق

تایپوگرافــی●فارســی●در●نســبت●میــان●دال●و●مدلــول،●مبانــی نظــری هنرهــای 

.129-117 ●،8 تجســمی،●

ــۀ طراحــی گرافیــک،●)مترجــم:● ــل●)1396(.●اصــول پای ــن؛●و●هریــس،●پ ــروز،●گوی امب

ــر. ــران:●نظ ــهامی●پور(،●ته ــروین●ش ش

ــران:● ــا(،●ته ــدی●پارس ــم:●مه ــی،●)مترج ــی نشانه شناس ــل●)1397(.●مبان ــر،●دانی چندل

ســورۀ●مهــر.

حجتــی●زاده،●راضیــه؛●و●ســیدان،●الهــام●)1394(.●تحلیــل●نشــانه-●معناشــناختی●

»دیــدن«●و●پدیدارهــای●دیــداری●در●کشف●االســرار●و●مکاشــفات●االنوار●روزبهــان●

بقلــی،●ادبیــات عرفانــی،●7)13(،●64-41.
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دمیرچیلــو،●هــدی●)1389(.●تحلیــل نشانه شــناختی تایپوگرافــی فارســی،●)پایان●نامــۀ●

کارشناسی●ارشــد/●پژوهــش●هنــر(،●دانشــکدۀ●هنــر،●دانشــگاه●علــم●و●فرهنــگ،●تهــران،●

ایران.

شــعیری،●حمیدرضــا●)1389(.●تجزیــه و تحلیــل نشــانه-●معناشناســی گفتمــان،●

ــمت. ــران:●س ته

شعیری،●حمیدرضا●)1397(.●نشانه- معناشناسی دیداری،●تهران:●سخن.

شــوالیه،●ژان●و●گربــران،●آلــن●)1385(.●فرهنــگ نمادهــا، جلــد 1-4،●)مترجم:●ســودابه●

فضایلــی(،●تهــران:●جیحون.

صفری●صدیــق،●رزیتــا●)1390(.●بررســی قابلیت هــا و توانمندی هــای تایپوگرافــی 

ارتبــاط● کارشناسی●ارشــد/● )پایان●نامــۀ● فیلــم،  عنوان بنــدی  طراحــی  در  فارســی 

ــران. ــران،●ای ــر،●ته ــگاه●هن ــر،●دانش ــکدۀ●هن ــری(،●دانش تصوی

صفوی،●کوروش●)1383(.●درآمدی بر معنی شناسی،●تهران:●سوره●مهر.

ضیمران،●محمد●)1383(.●درآمدی بر نشانه شناسی هنر،●تهران:●قصه.

عابددوســت،●حســین●)1399(.●تجزیــه●و●تحلیــل●فــرم●و●رنــگ●آرم●هــای●مربــوط●بــه●

ــر●نشــانه●های●ارجاعــی●و●شــکل●گردانی.●تفکــر و کــودک،●11)1(،● ــد●ب ــا●تأکی کــودکان●ب

.72-43

ــی●در● ــای●ارتباط ــنعلی●)1399(.●واکاوی●کارکرده ــد،●حس ــه؛●و●پورمن ــگری،●فاطم عس

ــن،● ــری●یاکوبس ــرد●نظ ــا●رویک ــران(●ب ــنی●در●ای ــای●اسماء●الحس ــی●)اعالن●ه تایپوگراف

ــر،●9)35(،●38-21. ــای هن کیمی

ارتبــاط● ●.)1395( صالــح● انصاریــان،● و● عفت●الســادات؛● طوســی،● افضــل●

شخصیت●ســازی●در●طراحــی●حــروف●و●ویژگی●هــای●نوشــتاری●و●زیباشناســانه،●مبانــی 

.82-71 نظــری هنرهــای تجســمی،●2،●

کاظم●پــور،●زیبــا؛●و●عابددوســت،●حســین●)1400(.●تحلیــل●پیش●متن●هــای●تأثیرگــذار●

ــت● ــۀ●بینامتنی ــای●نظری ــودکان●برمبن ــای●ک ــی●فیلم●ه ــوی●فارس ــکل●گیری●لوگ ــر●ش ب

ــنیداری،●15)4(،●31-56. ــداری و ش ــانه های دی ــی،●رس لوران●ژن
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کاظم●پــور،●زیبــا؛●و●عابددوســت،●حســین●)1400(.●تــداوم●رابطــۀ●نمــاد●و●نوشــتار●در●

هنرهــای●اســالمی●و●گرافیــک●معاصــر●ایــران●بــا●تمرکــز●بــر●نظریــه●بینامتنیــت●ژنــت،●

مبانــی نظــری هنرهــای تجســمی،●6)11(،●118-133.

كــروز،●جیــم●)1392(.●مرجــع خالقیــت در گرافیــك،●)مترجــم:●صبــا●ســعادت(،●تهــران:●

. نو هنر

کوپــر،●جی.ســی●)1398(.●فرهنــگ نمادهــای آیینــی،●)مترجــم:●رقیــه●بهــزادی(،●

ــی. ــران:●علم ته

مالمیــر،●آناهیتــا●)1391(.●نقــش زبــان و بیــان تایپوگرافــی در طراحــی تیتــراژ فیلــم،●

ــرا،● ــر،●دانشــگاه●الزه ــری،●دانشــکدۀ●هن ــاط●تصوی ــۀ●کارشناسی●ارشــد/●ارتب )پایان●نام

تهــران،●ایــران.

مثقالی،●فرشید●)1393(.●تایپوگرافی،●تهران:●نظر.

تأثیــرات● مطالعــۀ● ●.)1398( ســمیه● خورشــیدی،● فــالح● و● نتاج●مجــد،●عطیــه؛●

تایپوگرافــی●بــر●تبلیغــات●در●دهــۀ●معاصــر●ایــران●)مفهــوم●واژۀ●تایپوگرافــی●معاصــر●

ایــران●بــر●آثــار●هنــری●گذشــته●و●معاصــر(،●دســتاوردهای نویــن در مطالعــات علــوم 

انســانی،●2)8(،●57-52.

ــران:● ــور(،●ته ــه●ب ــم:●اله ــک،●)مترج ــی گرافی ــر طراح ــس●)1393(.●عناص ــت،●الک وای

ــان. آب

ــی●و● ــه●متق ــی در طراحــی حــروف،●)مترجــم:●عاطف ــت،●الکــس●)1389(.●تأمل وی●وای

ــران:●فرهنگســرای●میردشــتی. ــی(،●ته محمدرضــا●عبدالعل

یزدانــی،●علی●رضــا●)1396(.●درآمــدی بــر نشانه شناســی گرافیــک معاصــر ایــران،●

ــر. ــران:●نظ ته

References

Crystal,●David.●)1992(.●An●Encyclopedia●Dictionary●of●Language●and●
Languages.●Oxford:●Blackwell.



27

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل حروف نگاری )تایپوگرافی(  عنوان سریال های نمایش خانگی معاصر ایران

Doyle,●J.●R.,●&●Bottomley,●P.●A●)2009(,●The●massage●in●the●medium:●
Transfer●of●connotative●meaning●from●typeface●to●names●and●prod-
ucts.●Applied●Cognitive●Psychology,●23,●396-409.

Evamy,●Michael●)2012(.●Logotype.●United●Kingdom:●Laurence●King●
Publishing●Ltd.

Gomez-Palacio,● Bryony● &● Vit,● Armin● )2014(.● Graphic● Design●
Referenced:●A●visual●Guide●to●the●Language,●Applications,●and●His-
tory● of● Graphic● Design.● United● States:● Rockport● Publishers.

Jo●Krysinski,●Mary●)2018(.●The●Art●of●Type●and●Typography.●NewYork●
and●London:●Routledge,●Taylor●&●Francis.

Luftig,● Richard● L● &● Lioyd,● Lyle● L● )1981(.● Manual● Sign● Translucen-
cy● and● Referential● Concreteness● in● the● Learning● of● Signs● ,● Sign●
Language● Studies,● Volume● 3,● p.● 49-60.

Luna,● Paul● )2018(.● Typography:● A● very● short● introduction.● United●
Kingdom:● Oxford● University● Press.

Maquate,●Katja●&●Knoeferle●●Pia●)2021(.●Referential●vs.●Non-refer-
ential●World-Language●Relations:●How●Do●They●Modulate●Language●
Comprehension● in● 4● to● 5-Year-Olds,● Younger,● and● Older● Adults,●
ORIGINAL●RESEARCH●article.●Front.●Psychol,●https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.542091.

O’Connor,●Zena●)2009(.●Colour●Psychology●and●Clour●Therapy:●Cave-
at●Emptor.●COLOR●research●and●application,●36)3(,●229-234.

Saussure,● Ferdinand.● )1983(.● Course● In● General● Linguistics,● )Roy●
Harris,● Trans(,● London:● Duckworth.

Serafini,●Frank;●Clausen,●Jennifer;●Lou●Fulton,●Mary●)2012(.●Typog-



28

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل حروف نگاری )تایپوگرافی(  عنوان سریال های نمایش خانگی معاصر ایران

raphy●as●Semiotic●Resource.●Journal●of●Visual●Literacy,●2)31(,●1-16.

Strizver,●Ilene.●)2010(.●Type●Rules.●Canada:●John●Wiley●&●Sons,●Inc.

Turgut,●Ozden●Pektas●)2012(.●Kinetic●typography●in●movie●title●se-
quences.●Procedia-Social●and●Behavioral●Sciences,●51,●583-588.

Velasco,●C.●Hyndman,●S.●Charles,●S.●The●role●of●typeface●on●taste●
expectations●and●perception.●Department●of●Marketing,●BI●Norwe-
gian●Business●School.●SUBMITTED●TO:●FOOD●QUALITY●AND●PREFER-
ENCE,●2016.

URLs:
URL1:●https://cigatech.ir/%D9%BE%D8%A7%D-
B%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D-
B%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%
A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA●●●
)Access●date●24/06/1398(

URL2:●https://www.namava.ir/series/86546-%D8%AF%D8%B1%D
8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7●)Access●date●22/11/2021(

URL3:●https://irfilmz.blog.ir/1399/07/24/download-frog-se-
ries-poster●●●)Access●date●24/07/1399(

URL4:●https://www.namava.ir/series/30129-%DA%A9%D8%B1%D
A%AF%D8%AF%D9%86●●●)Access●date●22/11/2021(


