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مقدمه
حروفنگاری،ساختارکلیبینحروفوسایرعناصر
ایجادمیکندوحالتقلم،فاصلهخطوط، را تجسمی
این که برمیگیرد در را ترکیببندی و بافت ریتم،
مجموعهمیتواندپیامخاصیرامنتقلکند.هنرمندان
نمایش برای اعالن،زمینةمناسبی ازطریق میتوانند
تایپوگرافیمطرحکردهوازاینطریقبامخاطبارتباط

بصریبرقرارکنند.
شیوههای مسئلة به دارد سعی نیز حاضر تحقیق
ارتباطیوبیانیحروفنگاریهادرقالباعالنبپردازدو
شاکلهارتباطیخودرابایكیازنظراتساختارگرایان
این بررسیکند.هدفمهم یاکوبسناست، کهرومن
ایجاد در نمادین و تجسمی عناصر واکاوی تحقیق،
اعالنهای تایپوگرافی زبانی و ارتباطی کارکردهای
اسماءالحسنیبراساسنظریةارتباطاتیاکوبسناست.
اینراستاسؤالتحقیقحاضربدینصورتمطرح در
میشود:کارکردهایارتباطیدرتایپوگرافیبهخصوص
دراعالنهایاسماءالحسنیکهمدنظرتحقیقحاضر
استبهوسیلةچهعناصرتجسمیونمادهایتصویری

مطرحمیشود؟
اعالنهمچونیکمجرایارتباطیبهوسیلهعناصر
عناصر، چینش و حروف طراحی قالب در نوشتاری
ارتباطبصریبابینندهبرقرارمیکندومیتواندمفاهیم
انتزاعیویاصریحراازطریقایندرگاهارتباطیانتقال

میدهد.
اینتحقیقبراساسروشتوصیفی،تحلیلیوازنوع
توسعهایانجامشدهاستوشیوةگردآوریاطالعاتآن
بهروشکتابخانهایواسنادیاست.17نمونهاعالناز
1۴دورةاعالنهایاسماءالحسنیدراینتحقیقمورد
با بودن مرتبط دلیل به اعالنها این است. پژوهش
مباحثمطرحشدهوکیفیتباالیخالقیتواجرااز

میانآثاردیگردرایندورههاانتخابشدند.

پیشینه
باتوجهبهبررسیهایانجامشده،مقالهایباعنوان
)اسماءالحسنی،دوساالنهتایپوگرافی(نوشتةامیرشكیبا،
فصلنامةهنرهایتجسمیدرسال138۵بهشمارة1۴

باموضوعاعالنهایاسماءالحسنیثبتشدهاست.در
مقالةدیگربانام)بررسیتغییراتنوشته»حروفگذاری«
فصلنامة در طوسی افضل عفتالسادات از پوستر( در
هنرهایزیبادرسال138۵بهشمارة26،دربارةانواع
گرایشهاوزمینههایتایپوگرافیوتأثیراتسبکهای
در است. شده واکاوی پوسترها روی نقاشی مختلف
ارتباطبامبحثارتباطاتبهخصوصنظریاکوبسن،در
وادیهنرمیتوانبهمقالةفهیمهپهلوانباعنوان)نقش
سال به هنرنامه فصلنامة در ارتباط( فرآیند در آرم
گونههای دربارة که کرد اشاره 27 شمارة و 138۴
کاربردیآرموانواعکارکردهایارتباطیدرحوزةنظام
نشانهشناسیبهتفصیلوتفكیکنشانههاپرداختهاست.
نشانههای کارکرد )تحلیل عنوان با پایاننامه
زهرا نوشتة اسماءالحسنی( پوسترهای در نوشتاری
و عابددوست حسین راهنمایی با مستانآباد احمدی
عالی آموزش موسسة در کاظمپور زیبا مشاورة
نرمافزارهای کاربرد و )بررسی پایاننامة کمالالملک،
خوشنویسیباتأکیدبرخطنستعلیقوثلثدرگرافیک
راهنمایی با کاسپور هدی پدیدآورنده ایران( امروز
عبدالرضاچارئیومشاورةپرویزاقبالیدرسال1388
دردانشگاهشاهد،نمونهدیگر)بررسیبصریپوسترهای
رحیم پدیدآورنده ،)138۴-1391( اسماءالحسنی
خلیلیباراهنماییکامرانافشارمهاجرازدانشگاههنر
در ارتباط فرایند کارکرد )بررسی همچنین تهران،
پوسترهاینمایشگاهبینالمللی«گرافیکحامیـسال
به خورنه حیدری فرزانه پدیدآورنده آمریكا( 200۵
راهنماییفهیمهپهلواندرسال139۵ازدانشگاههنر
تهرانوپایاننامهباعنوان)بررسیپوسترهایمذهبی
دهةاخیرایران)مطالعهموردینهمینجشنوارهپوستر
به بذرافشان نازنین از اسماءالحسنی( تایپوگرافی
راهنماییعفتالساداتافضلطوسیدردانشگاهالزهرابه

سال139۴بهثبترسیدهاست.
درکتابارتباطتصویریازچشماندازنشانهشناسی
بهنشردانشگاههنردرسال1390،پیراموندوبخش
دربارةکارکردهایارتباطییاکوبسندرطراحیآرمو
حضوراینعرصهدرزمینةتصویر،مباحثیمطرحشده
نشانهشناسی بر درآمدی نام با دیگری کتاب است.
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گرافیکمعاصرایراننوشتهعلیرضایزدانیتوسطنشر
نظربهچاپرسیدهاست،همچنینکتابمبانینشانه
شناسیازدانیلچندلر،ترجمةمهدیپارسا،انتشارات
سورةمهردرارتباطبانظریاتنشانهشناسانازجمله
را مباحثی آن ارتباطی کارکردهای و یاکوبسن رومن

مطرحمیکند.

ساختارارایی۱ 
داربست و اسكلتبندی معنی به لغت ساختار2در
میان اتصال چگونگی به ادبی نقد اصطالح در است.
میشود. گفته ادبی اثر سازندة عناصر و اجزاء
نیمة ساختارگرایی3جنبشفكریمهمیاستکهدر
انسانیپدید وعلوم فلسفه بیستمدرحوزة دومسدة
ساختار تعدادی ساختارگرایی نظریة اساس بر آمد.
باطنیوناملموس،شاکلةاصلیرادرپشتپدیدههای
ظاهریاجتماعشكلمیدهند.ریشةساختارگراییبه
فوتوریسم و نئوفرمالیسم پراگ، مكتب فرمالیسم،۴

میرسدوبعدهااز»نقدنو«نیزمتأثرشدهاست.
اندیشههایفردینانسوسوررامیتوانآغازگرمكتب
ساختارگراییدانست.اواولینکسیبودکهبراهمیت
»واژگان، وی دیدگاه از میکرد. تأکید نشانه و زبان
نمادهاییمعطوفبهمصادیقنیستندبلكهنشانههایی
هستندکهماننددوروییکورقکاغذازدوقسمت
تشكیلشدهاند.دال)یکعالمتنوشتارییاگفتاریو
مدلول:همانچیزیکهوقتیعالمتنوشتهمیشوددر
با .)13۵ :138۴ )مخبر، میگذرد-مفهوم(« اندیشه
تبدیل زبان فلسفه به متافیزیک فلسفة ساختارگرایی،
و هگل تاریخگرایی به واکنش در »ساختارگرایی شد.
آثار انتشار پی در و پدیدارشناسی متعالی سوژة
انسانشناسبرجستهفرانسویکلودلوییاستروسپدید
آمد«)احمدی،31۴:138۴(»ساختارگرایانمعنارادر
روابطمیاناجزایمتشكلیگوناگونیکنظاممیجویند.
لذانظامالنگراموردتأییدقرارمیدهندکهبهموجب
:1396 )برسلر، مییابند.« پیوند یكدیگر با متون آن

133و137(.

رومن یاکوبان۵
و روسی زبانشناس 1982م.( -1896( یاکوبسن
زبانشناسی بنیانگذاران از او بود. ادبی نظریهپرداز
نقش فرمالیسم6 جنبش شكلگیری در و بود پراگ
در استادی سمت با 19۴9م. سال در داشت. مهمی
و اسالوی ادبیات و زبان تدریس به هاروارد دانشگاه
زبانشناسیهمگانیمشغولشد«)یاکوبسن،1:138۵(.
ویدرمبحثارتباطشناسیمقاالتیدربارةزبانشناسی
ارتباطی همگانیداردومعتقداست،سادهترینروش
زبانازیکفرستنده،پیامویکگیرندهتشكیلشده
استوهرارتباطموفقباتماس،کدوزمینهنیزهمراه
نشانهشناسی مبانی کتاب در چندلر گفتة به است.
نظر اساس بر یاکوبسن، رومن نام به »ساختارگرایی
گفتاری ارتباط از الگویی دهة1930م. در بوهلر7
بینامتنیارائهکردکهازالگویارتباطیفراتررفتوبر
صحه درگیر اجتماعی های بافت و رمزگان اهمیت
ارتباط یک اثربخشی یاکوبسن، گفته به گذاشت.
گفتاری،وابستهبهاستفادهازیکرمزمشترکتوسط
افرادسهیمدراینارتباطاست«)چندلر،2۵9:1387(.
ویمعتقداست»نشانهشناسیدربرگیرندةنظامهای
منسجمیاستکهبهطورغیرمستقیمبازباندرارتباط
است.تحلیلتطبیقیساختهاییکهازطریقتمرکز
چشمبرپیام)نقشهنری(یابهعبارتدیگرازطریق
بررسیهمزمانهنرهایکالمی،موسیقی،نقاشی،تئاتر
وفیلمحاصلمیشوندازارزشمندترینوضروریترین
وظایفعلمنشانهشناسیبهشمارمیرود«)یاکوبسن،

32:1396و33(

کارکردهای ارتباطی یاکوبان
مؤلفه شش از کالمی کنش هر یاکوبسن نظر به
پیام یک از ارتباطی کنش هر و است شده تشكیل
بر را آن انتقال وظیفه گوینده که است شده ساخته
عهدهداردهمچنینبرایانتقالپیام،وجودیکمجرای
ارتباطیجزءضروریاتاست.»پیامبایددارایموضوعی
باشدکهبرایهردوطرفکنشارتباطییعنیگوینده
ومخاطبقابلدرکباشد.درواقعبهپیاممعنابدهد«
کنش معنای تأمین برای )22۴ :1377 )سجودی،
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ارتباطی،وجودپیامبهتنهاییکافینیستبلكهبخش
مهمیازارتباطاتبهدلیلعواملدیگرازجملهموضوع،
رمزومجرایارتباطیمیسرمیشودکهپیوندیمیان
فرستندهوگیرندهپیامایجادکند.یاکوبسنششعامل
معتقد »وی میداند. زبان نقشهای کننده تعیین را
استکهدرهرموقعیت،یكیازعواملغالباستواین
قرار خود تأثیر تحت را پیام کلی منش غالب عامل

میدهد«)چندلر،260:1387(
هر روی بر تأکید و یاکوبسنجهتگیری نظر از 
بروز موجب ارتباطی، الگوی این عناصر از کدام
کارکردهایخاصیدرهرفرآیندارتباطکالمیمیشود.
ارجاعی]مصداقی[ کارکرد از عبارتاند کارکردها این
)جهتگیریبهسویموضوع(،کارکردعاطفی]بیانگر[
کارکرد فرستنده(، سمت به )جهتگیری
ترغیبی]تأثیرگذار[)جهتگیریبهسویگیرندةکارکرد
همدلی پیام(، روی بر تأکید و )جهتگیری هنری(،
)جهتگیریبهسمتتماسیامجرایارتباطی(،کارکرد
فرازبانی)جهتگیریبهسویرمز(.)مهدیزاده:139۵:
۵2(.»ازدیگرسو،یاکوبسندرپاسخبهاینپرسشکه
زبانیچیست؟ لحاظ به کارکردها، انواع معیارشناخت
میگویدبایدبهدووجهاساسیدرحیطةزبان،انتخاب
)محور واژگان ترکیب و جانشینی( )محور واژگان
همنشینی(توجهکرد«)همان:۵3(.»یاکوبسناستعاره
یا انتخاب فرآیندیمیداندکهصورتی را ]جانشینی[
گزینششدهرابهجایصورتدیگریقرارمیدهد.او
عملكرداینگزینشرامبتنیبرتشابهمیداندومجازرا
که میداند همنشینی محور بر فرآیندی برعكس،
صورتهاییراترکیبودرکنارهممینشاند«)پهلوان،

)92:1387

تای وارالی۸
و »آرایش تایپوگرافی اصطالح اولیه معنای در
چاپ از پیش آمادهسازی مرحله در حروف تخصیص
مربوطمیشود.بههمانترتیببرایانواعحروفچینی
کهباهرنوعسیستمانجامشدهباشداطالقمیگردد.
طی که حروف طراحی در رویكردی به همچنین
)لیوینگ گرفت« شكل اروپا در سال1920م

امروزه اما میشود معرفی نیز )123 استون،1383:
خود به وسیعتری معنای حروفنگاری یا تایپوگرافی
با تصویر زبان به حروف چیدمان هنر است.9 گرفته
روشهایمختلفیازجمله،حالتقلم،فاصلهخطوط،
سعی هنرمندان است. هماهنگی و بافت ریتم، تكرار،
دارندتاباتغییرعناصرمتن،فاصلهحروفویاهمپوشانی،
اوایل راخلقکنند.حروفنگاریدر طراحیهایخود
توسعه تكنولوژی ورشد گرافیک ورود با بیستم سده
پیداکردوایننوعبهایراننیزراهیافتودرنوشتار
فارسیرایجگشت.امروزهطراحیگرافیکسعیداردتا
نوشتار و فرم رنگ، جمله از بصری عالئم مجموعة با
»واژة خزائی محمد گفته به بیافریند. تأثیرگذار اثری
تایپوگرافیدرگذشتهمعادلطراحیحروفوآندسته
به تكثیر و فرایندچاپ با که نوشتاریمیشد آثار از
صورتتکرنگحاصلوتقریباًدرهمینحدودخالصه
با که میشود آثاری شامل واژه این امروز اما میشد
استفادهازخطویاخطوتصویربارعایتاصولزیبا
شناسی،اثریواحدیراایجادکندکهبیانگراطالعاتو
یاپیامیباشد.دربسیاریازموارد،استفادهازحروفو
و )شكل( فرم القای که میگردد ارائه شكلی به متن
با خود آثار در طراحان مینماید. اثر در را تصویر
و هم کنار در حروف چیدن و فشردگی بزرگنمایی،
گاهیتنهابادخلوتصرفدرفیزیکحروف،ارتباط
عمیقیباموضوعبهوجودمیآورند.«)خزایی،1393(
جمله از سنتی شیوههای به حتی فارسی حروف
نستعلیقویاشكستهنستعلیقبهدلیلقابلیتنظمو
کششحروفونیزساختارقاعدهمنددرفضایمثبتو
ایجاد برای را مطلوبی ظرفیت میتوانند منفی
طراحیهایجدیددرزمینةتایپوگرافیشكلدهند.این
چیدمان تا قلم طراحی جدید شیوههای از ابداعات
حروفدرقالباعالنقابلیتکاربردیدارد.تایپوگرافی
فارسی،مجرایارتباطیمناسبیرابهجهتزیباییفرم

وساختاربامخاطببرقرارمیكند.

ارتباطی  مجرای  در  اسما)الحانی  تای وارالی 
اعاناپوستری 

اعالنهایاپوسترهایاسماءالحسنیدرایران،طی
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سالهایاخیردرعرصةگرافیکرویکارآمدتازبان
هنربرایبیاننگاهدینیدروادیاسماءالحسنی)اسماء
متبرکالهی(شكلگیرد.اینرویكردبرپایةتایپوگرافی
ساله هر و کرد آغاز را خود کار ش. 138۴ سال از
بسیاریازافراددرایرانوخارجازکشوردراینجشنواره
شرکتمیکنند.ایناعالنهافقطبهتغییرشیوههای
طراحیقلمنوشتاربسندهنكردندبلكهازویژگیتصویری
کردنحروفباروشهایمختلفازجملهبزرگنمایی،
فشردگی،دخلوتصرفدرفیزیکحروفوتوجهبه
سیاهمشق،بهرهگرفتندتاموضوعوایدهخودرابازبان

هنروشیوهایتلطیفشدهبهمخاطبانتقالدهند.
اعالن،زمینهارتباطیمناسبیرافراهمکردهاستتا
نوشتاربااستفادهازچیدماندرقالبشكلدادنبهیک
فرمبصریویارنگمرتبطبینعناصررابطههمنشینی
هنرمندان برخی کند. قرار بر را مناسبی جانشینی و
حتیدرکناربعضیازشاکلههاینوشتاریازتصویرنیز
استفادهمیکنندتاپیامورمزموردنظردرکنارتداعیها
بهانجامبرسد.درطراحیاعالنهایاسماءالحسنیمابا
القابواسماءالهیروبروهستیمکهدربیشترموارد،
مفاهیمانتزاعیهستندوهنرمنددرنقشپیامرساناز
حكم که تصویری یا و نوشتاری فرمهای و استعاره
از بااستفاده تابتواند جانشینیدارنداستفادهمیکند

بدون گاهی که نوشتاری و تصویری کدهای رمزها،
خوانشاست،اثریبدیعخلقکند.

حروفمیتواندبهصورتخواناویاناخوانادرصفحه
قرارگیردوهنگامیکهناخوانااستدرپیآناستکه
باچینش،همپوشانیویاعملكردفرمخویشدرارتباط
باسایرعناصربهیکشاکلةبیانیبرسدتاموضوعوپیام
پیام انتقالدهنده بهعنوان راکهمدنظرطراح خود
استبهبهتریننحووتأثیرگذارترینشیوهبهبینندهکه

گیرندهومخاطباینعرصهاستبرساند.

تای وارالی  در  ارتباطی  کارکردهای  انواع 
اعان های اسما)الحانی

»گوناگونبودنکارکردهاییکپیامدرایننیست
کهیكیازاینچندکارکرد،نقشیانحصاریدرآنپیام
داشتهباشد،بلكهدرایناستکهترتیبسلسلهمراتب
سایرین، و )یاکوبسن است« متفاوت کارکردها این
73:1381(بهگفتةچندلر»یاکوبسنمعتقداستدر
هرموقعیت،یكیازاینعواملغالباستواینعامل
)چندلر، میدهد« قرار تأثیر تحت را پیام کلی منش
260:1387(.بنابراین،ممكناستچندینکارکرددر
یکاثرنمودداشتهباشدامایکموردازسایرینبارزتر

بودهوشاخصمدنظراست.

تصویر1. علی چکاو ـ 1386ش ـ  منبع:
www.todayposters.com 

تصویر2. الهام زارعی. 1396ش. منبع همان
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ارهاعیامصداقیی
»هرگاهجهتگیریپیامبهسویموضوعپیامباشد،
که پیامهایی همة و است ارجاعی نقش دارای پیام
اخباری جمالت همة یعنی میدهند، عینی اطالعات
)سجودی،1377:22۴(. هستند« ارجاعی نقش دارای
»گرچهپیامهابیشترکارکردبهاصطالحارجاعی،صریح
وادراکیدارندبااینحال،زبانشناستیزبینبایدتوجه
تسهیل نقشی نیز دیگر کارکردهای که باشد داشته
و )یاکوبسن دارند« پیامها قبیل این در کننده
سایرین،73:1381(.پیامهامیتواننددرگسترهطراحی
اعالنبارزشوند.آنچهدراعالنهایتایپوگرافی،رساتر
است،اغلبنوشتارمیباشد.درکنارحروفوجمالت،
تصویرنیزیاریدهندهوتكمیلکنندهاست.دراینجا
کارکردارجاعیدرنوشتار،بهصورتخوانایی)مصداقی(
داده نشان تایپوگرافی حروف بودن ناخوانا تقابل در
میشود.بهگفتةیاکوبسندرایننوعکارکرد»مسئلة
اساسیهمانافرمولبندیاطالعاتحقیقی،عینی،قابل
است« پیام مرجِع باِب در پذیر اثبات مشاهده،
تصویر1 در که همانطور )۵3 :139۵ )مهدیزاده،
صورت به نستعلیق نوشته از طراح میشود، مشاهده
را پیام تا است کرده استفاده خوانا کاماًل و صریح
اینجادالهایدیگر بیانکند.در بیواسطهوارجاعی
حامیبیانمدلولهستندازجملهتصویرعكاسیشدهاز
ازجلوة عاری بهخصوص، ازعكس، استفاده شلهزرد.
از ارجاعیدارد.استفاده ازگفتار ویژةتصویری،نشان
یک فرهنگی ابعاد نوشتار، فرمحروف کنار در تصویر
نوع به توسل با میکند. بارزتر را دادن( )نذری آیین
روی دارچین جمله از دالهایی با نوشتار پرداخت
از بخشی که رئال عكس با نستعلیق نوشتة شلهزرد،
زندگیمرسومایرانیرادرزمینةفرهنگیخاصینشان
میدهد،بهمدلولیهمچونروزیدهندهبودنخدا)از
صفاتحقتعالی(اشارهمیکندتاازطریقاینقابلیت
لحاظ به چه را کننده تداعی فرم صریح، و انگیزشی

حروفویاتصویرایجادکند.
پسزمینةنسبتاًسفیدباعثمیشودتمرکزبرروی
نوشته و شلهزرد زردی همان که اثر اصلی قسمت
قهوهایباشدبیشترشدهودرگزارشتصویریکمک

یا و اعوجاج نوع هر از نوشتار اینجا در باشد. کننده
همپوشانیکهازصراحتآنمیکاهددوریکردهوبا
ریتممنظمدرحروف،آرایشیافتهاست.یكیازنكات
بارز،زاویهعكاسیازشلهزرداست،نگاهعكاسازجهت
باالبودهاستوایننكتهباعثمیشوددرونظرفبدن
نوشتهها نتیجه، در شود. داده نشان زاویه گونه هیچ
کاماًلازروبرووبدوناعوجاجاست.قرارگیرینوشتاردر
یکسومباالیصفحه،تمرکزنگاهرابهسوینوشتاردر
دیداولسوقمیدهدوکالمتصویریباقرارگیریدر

فرمدایرهچشمبهریتمحروفهدایتمیکند.
درنمونةدیگریازکارکردارجاعی،تصویر2،کلمه
»قهار«بهصورتنوشتارباتایپفیس10طراحیشدهکه
برگرفتهازنسخاستخواناییصریحرابهبیندهمنتقل
بههمریختن مانند میکند.هنرمندهیچگونهشگرد،
حروفویاکشیدگیعناصرنوشتاریایجادنكردهاست.
دادهشده نشان نوشتار بهصورت فقط بیان، صراحت
و غالب نیرومند، مدلول کردن مطرح برای و است
قدرتمندکهازصفاتخداوندمیباشدودرکلمهقهار
نهفتهاستازشگردهاییهمچوندالهاینوشتاریبه
زیاد سطوح وسعت با توپر، و ضخیم حروفی صورت
نسبتبهزمینهودورگیریقویاستفادهشدهاست.در
نوشتارصریحوخوانا»کارکرداساسی،جلوگیریازبروز

تصویر3. الهام زارعی-1396ش -  منبع: همان
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در از ممانعت و شیء و نشانه درهمآمیزی هرگونه
آمیختنپیاموواقعیتاست«)گیرو،20:1387(.

عنوان میشود مشاهده تصویر3 در که همانطور
اصلیوفرعیهردودارایخوانشصریحاستوعناصر
تصویریبهصورتصریح،ارجاعبهنوشتهاصلیدارد.
برایبیانزیباییوجمال،ازنقوشاسلیمیداخلفرم
نوشتهاستفادهشدهاستدراینجاکارکردهنرینیزدر
کنارسایرعواملقراردارد.حروفاصلیبدونهیچگونه
گنگیدرخوانشویااعوجاجدرفرمنستعلیقتبدیلبه
شكلیرسادروسطصفحهباحجمیتوپرشدهاستو
چشمبینندهرابهخودجلبمیکندامابهدلیلآنكه
پراکنده بافتهای و یكنواخت رنگهای از هنرمند
کمتر اصلی کلمة برجستهسازی است، کرده استفاده
با نوشتار دارد. اندکی تصویریعمق وپالنهای شده
نقطة در و بارزشده زمینه ازصفحة دورگیریسفید
تقریبی بودن یکدست ولی دارد قرار مخاطب توجه
رنگهایسیاه،سفیدوخاکستریازگیراییاثرکاسته
است.چهارچوببندینوشتاراصلیبهوسیلهتیترهای
و دارد تأثیر عناصر انبساط در سیاه، کادر و کوچكتر
متبرک اسماء از منازل به آویخته قابهای تداعیگر

است.

کارکرد احااسی ابیانگری
اینکارکردکهبهنامعاطفینیزمطرحمیشود،بین
پیاموفرستندهایجادارتباطمیکند.»اگرپیامنگرش
ازآنسخن باشدکه بابآنچیزی باشددر گوینده
گفتهمیشودنقشعاطفی،زبانغالباست)سجودی،
22۵:1377(.اینکارکرداحساسخاصیازگویندهرا
را احساس آن بهوجودمیآورد.خواهگویندهحقیقتاً
احساسی وانمودکندکهچنان یاخواه و باشد داشته
دارد«)یاکوبسنوسایرین،7۴:139۴(دراینجاگوینده
را تایپوگرافیها طراحی که باشد هنرمندی میتواند
انجامدادهاستوعناصرنوشتاریوترکیببندیهای
ساختاریآن،احساسویاذهنیتهنرمندرانشاندهد.
نیز فرستنده اندیشة از بحث کارکرد نوع این در
مطرحمیشود»هنگامیکهمابهوسیلةزبانیاهرشیوه
میکنیم قرار بر ارتباط تایپوگرافی[ دیگری]همچون
اندیشههاییرادربابماهیتمرجعپیامبیانمیکنیم«
)پهلوان،96:1387(.فهیمهپهلواندرارتباطباطراحی
گرافیكیمیگوید:»بازنمودارزشها،اندیشههاواهداف
سازمانیدارایکارکردبیانگراست«)همان(.اینکارکرد
درطراحیتایپوگرافی،ذهنیتطراحوارزشهایفكری
با همراه بیان، میکند. بازگو را فرستنده عقیدتی و

تصویر5.  عبدالحمید زنگنه-1387ش ـ منبع: همانتصویر4. روح ا... شفیعی-1384ش ـ منبع: همان
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داللتهایضمنیهمراهاستوباموردارجاعیرابطهای
نوع مكملورقیبدارد.»ایندوکارکردمتضمندو
مرزبندیمتفاوتهستندکهدراینمیان،کارکرددوم
درتنوعاتسبكیوداللتضمنیریشهدارد«)گیرو،
20:1387(.بیانذهنهنرمنددرتایپوگرافیازطریق
و اجزاء ترکیببندی نیز و رنگ و فرم روانشناسی
کششعناصربهیكدیگر،حاصلمیآید.رنگهاوفرمها
باتأثیراتاحساسیخود،همچونحروفنداکهیاکوبسن
برآنتأکیددارد،بهشیوهبیانگرعملمیکنند.»الیة
صرفاًعاطفیزباندرحروفنداتظاهرمییابدکهنحوة
عملیمتفاوتبازبانارجاعیدارد«)یاکوبسن،139۴:
7۴(.درتصویر۴هنرمندسعیداردبااستفادهازچینش
حروفکهخوانشصریحینداردوترکیببندیعناصر
تصویری،پیامموردنظرراباداللتبرنشانههایبصری
بیانکند.دراینجاتایپوگرافیبادالهایبصریازجمله
حروفمتصل،همراهبانرمشهایمتحرکوعمودیکه
است،چینش کرده اشغال را ازصفحه اعظمی بخش
معلی بهشكلخط فرمیخاصی وکششهای خاص
میدهدواحساسیازاوجوصعودرابازگومیکند.با
تأکیدبرگیراییبیانگررنگسفیددرتضادبارنگآبی
حروف لوای در را نور و بیشتر را نوشتار تأثیر تیره،
ذهنیتسازیمیکند.درواقعاعالنازطریقتأکیدبر
ارزشهاوانتخابموردنظرفرستنده،کارکردیبیانیرا
درشكلورنگ،ایجادکردهاستکهدربرخیمواردبه
نیزدیده ارجاعی)عدمخواناییدرکلمه( صورتغیر
میشود.ریتمدراینجانقشمهمیراایفامیکند.تكرار
حروفوتوالیمنظم،نقطهتمرکزچشمبینندهراباخود
همراهمیکند.تكرارفرمها،تأکیدبصریرابیشترکرده
فرمهای کنار در محكم و ایستا ساختار ایجاد در و
منحنی،القایمفهومپایداریمیکند.رنگزردمرکزاثر
درتضادبارنگتیرهمحیطی،نمادنوررانشانمیدهد
کهایننورازداخلکالمحسین)ع(کههدایتگربشریت
استمتولدمیشودونمودپایداریرادرلوایانحناو

نوازشفرمبارزمیکند.
همانطورکهدرتصویر۵مشاهدهمیشودهنرمندبا
استفادهازرنگآبیونمایقطراتآبکهبهصورت
مفهوم و احساس بیان بر عالوه میکند جلوه سیال

ذهنیخود،بااستفادهازدالهایتصویریمانندرنگ
آبی،قطراتآبکهتبدیلبهنوشتهشدهاست،مفهوم
حیاترادرلوایرمزگذارینشانهآببیانمیکند.در
اینجانوشتار،صریحمطرحنشدهاستاماقطراتآببا
است. شده واژه این جایگزین خود استعاری کارکرد
شیوة به تصاویر مونتاژ و عكاسی تكنیک از استفاده
سوررئالیست،بهکارکردبیانیآنکمککردهاستزیرا
نمایآسمان،قطرات ازجمله واقعگرایانه چندفضای
طرح یک به تبدیل و تلفیق یكدیگر با حروف و آب
یا و واقعگرایانه عكاسی دیگر که است شده جدید
طبیعتگراسنجیدهنمیشودبلكهبهنوبةخودمحرک

احساسنیزمیباشد.
فرمنوشتار،حرکتیروبهباالداردبهگونهایکهدر
بینندهاحساسصعودورهاییدستمیدهد.استفادهاز
بیان که اصلی نوشته اطراف در ریز قطرات تصویر
تصویریپیداکردهاست،ذراتعالمرادرلوایحیات

ازلیمشهودمیسازد.
درتصویر6نیزطراحسعیکردهاستبااستفادهاز
رنگقرمزبهمفهومجوششوزندگیزمینهایرابرای
ضربانحیاتیزندگی)بهرنگزردبهنشانهنور(بهوجود
در وجودخدا بر مبنی را اثر داللتضمنی که آورده
است. قلب در حقتعالی حضور میکند. بیان زندگی
در میشود. میسر او وجود از حیات نیست و هست

تصویر6. وانگ گیانگ -1389ش ـ منبع: همان
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آن روی حروف تغییرات که طرح این اصلی نوشتار
خوانایی نوشتار مابقی ا... جز به است گرفته صورت
صریحینداردوتبدیلبهنوعیفرمتصویریوکدگذاری
شدهاست.دراینجاکارکرددیگریازجملهفرازبانینیز
در است. آمده کلمات این کمک به فرعی مسیر در
تصویر۴بیانگریازطریقغلبةفرمبرایظهورذهنیتو
ارزشهایفكریفرستندهبارزتربودامادراینجاوسعت
سطوحبیشتررنگوانتخابویژةآن،تأثیرمشخصتری
رابراینشاندادنتفكرپیامدهندهایجادکردهاست.
نوشتاردرفرمافقیقرارداردوازطریقکشیدگیرنگ
زردبانورهایخطیسفید،ازحالتبیانصریحعبور
نوشتار قرارگیری رمزگانمتصلشود. بهیک و کرده
افقیزرددرمحدودهاینزدیکبهوسطصفحه،قلب
صفحهرانیزبهعنوانمرکزیتتوجهدرتیررأسقرار
دادهاست.پیامباتلفیقیاززباننوشتار،فرمخطوطو
جهشهاینور،همچونشكافیدرزمینهیکدستقرمز
بهنظرمیرسدکهزایشنورازشكافخونراتداعی

کردهونگاهگسترشپذیردارد.

کارکرد شعری اهنریی 
درایننوعکارکردبهگفتهیاکوبسن»جهتگیری
پیام از یاکوبسن پیاماست.منظور بهسویخود پیام
محتوایگزارهاینیست،بلكهخودپارهگفتاروصورت

کالم صورت در آفرینی زیبایی نقش است. آن زبانی
تجلیمییابدنهدرمعناویامحتوایکلماتتشكیل
دهندهآن«)سجودی،22۵:1377و226(.درایننوع
بارزتر زیباییشناسی بعد و )فرمالیسم( صورتگرایی
میشود.درطراحیاعالنهایتایپوگرافیکارکردهنری
فرمهای اجرایدستی، تكنیکهای وصورتگراییدر
تزئینیویادربعضیموارد،رنگبندیهاییکهارتباطی
باعنواناثرندارند،دیدهمیشودبهگونهایکهفقطبه
لحاظهارمونیرنگمدنظراست.دراینجا»پیام،دیگر
)گیرو، است« مهم موضوع بلكه نیست ارتباط ابزار

)22:1387
همانطورکهدرتصاویر7و8دیدهمیشودنوشتار
اثر،همراهبابعدتصویریبدوناشارهبهفرمخاصیبا
تكنیکهایاجراییازجملهآبمرکبدرتصویر8و
رنگوروغندرتصویر7عرضهشدهاست.جلوةتكنیک
و پرشتاب حرکتهای همراه به قلم تاش زیبایی و
حسی،فرمهاییرادرارائهکلماتایجادکردهاستکه
بهصورتغیرارجاعیوباخوانشبسیارکم،سعیدر
تصویر8، در دارد. نوشتار ازطریق تصویری زبان ارائة
رنگ،ارتباطمعناییخاصیباموضوعتایپوگرافیندارد
تشدید عالمت و آبی رنگ به اشاره تصویر7، در اما
را فضا و است کرده پیدا معنایی بعد رنگ، طالیی
روحانیترنشانمیدهدکهایننوعپرداختمعناییدر

تصویر8. مهدی حاج محمدی -1385ش ـ منبع: همانتصویر7. نصیر بشیری -1392ش ـ منبع: همان
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اولویتهایبعدیارتباطیقراردارد.خطوطدرتصویر
8،همانندنقاشیهایسبکذندرفرهنگچینکار
کرده مطرح حروف عناصر بین پویایی ارتباط و شده
است.سایهروشناییهاکهبهواسطةپخششدنمرکب
ایجادشده،حسخوشایندبصریناشیازذوقهنریرا
نشانمیدهد.دراینتصاویربافت،ریتمونیزنقشهایی
است کرده جلوه نقشآفرینی در اتفاق صورت به که
از و داده سوق هنرمند درونی احساس بر را تمرکز
حالت از را اعالن تصویر8، در فرمها نامنظم گردش
چهارچوبی،کالسیکوزبانرسمیخارجکردهاست.در
استفاده ارتباطهنری برای ازشگرددیگری تصویر9
ا...کار اثرکهمشابهخطوطمرغبسم شدهاست.این
فرمهای شاکلة طراحی و چینش کننده بازگو شده،
نوشتاریبدوناستفادهازتكنیکمشخصدستیبرای
ایجادفضایبصریمطلوبوهماهنگاست.البتهفرم
مرغبهنوبةخوددارایمعانیضمنیمعرفتیاستکه
بهواسطةپروازوآسمانیشدن،اسماءراباخودبهاوج
به کارکردی بعدی گام در نوع، این واقع در میبرد.
صورتکدگذاریرامعرفیمیکندکهریشهدرباورهای
ابتدا، اما دارد ایران هنر و ادبیات سنتی، و فرهنگی
فضایزیباییشناسی،ریتممنظموسنجیدهحروفکه
ازخطنستعلیقوشكستهنستعلیقالهامگرفتهشدهبه
زیباییدرشاکلةیکپرنده،بهنمایشدرآمدهاست.در

اینجاکارکردارجاعیدرنوشتاردیدهنمیشودوکلمات
درعینعدمخوانشتحتنظمخاصیچینشیافتند.
و درحالحرکت که تاب و پیچ پر و رقصان کلمات
تغییرضخامتدرراستایهمهستنددرگونهفرعیتر،
کارکردبیانیواحساسیرانیزمنتقلمیکنندکهبعدی
بیان حروف فرمهای لوای در را بخش آرامش و یف
میکند.کارکردهنریمیتواندازشاکلةیکترکیببندی
ریتم و تزئینی فرمهای از استفاده بهجهت خوشایند
باشد. تصویری کلی فرم یک ایجاد قالب در عناصر
عین در که میباشد نیز بیانی کارکرد دارای تصویر9
ایجادیکاثرهنری،پیاماثرراباخودبههمراهدارداما
شاخصموردتوجه،کارکردتزئینیوجلوةریتماثربرای
این به اشارهمستقیم بدون پرنده ذهنی ایجادشاکلة

تصویراست.

کارکرد ترغیبی اتأثیراذاری
کارکردترغیبییا»کنشی،جهتگیریپیامبهسوی
مخاطباست«)یاکوبسنوسایرین،7۴:139۴(.فهیمه
پهلوانازواژةتأثیرگذاربرایاینکارکرداستفادهکرده
تأثیرگذارهدفهرگونه آنجاکهدرکارکرد است»از
میتوان بنابراین، است، گیرنده واکنش ایجاد ارتباط،
عقلگیرندهواحساساوراتحتتأثیرخودقراردهد«
تایپوگرافیها این طراحی در )100 :1387 )پهلوان،
سعیبرایناستکهگیرندةپیامراباخودشریککند.
طراحی یک در مهمی بسیار نقش تأثیرگذار کارکرد
گرافیکازجملهاعالنداردزیرابهوجهعملیآنکهبر
انگیختنوجلبگیرندهاستمرتبطمیشود.درمواردی
کهکارکردکنشیدررتبةنخستقراردارد،انتقالمعنا
لزوماًدررتبةنخستمطرحنمیشودبلكهبرایجذبو
جلب دالهای از مخاطب روی بر بیشتر تأثیرگذاری
یاکوبسن،جمالت اعتقاد »به میشود. استفاده کننده
هستند« ترغیبی بار دارای ندایی ساختهای و امری
)سجودی،22۵:1377(وجهامریاینطراحیهابانوع
انتقال و خوانایی به الزام تنها که تایپوگرافی اخباری
وجه از نیز، نوع این  است، متفاوت دارد معنا صریح

نمادپردازیوکدگذاریصرفمجزااست.
با ترغیبی یا و تأثیرگذار شكل به امری وجه

تصویر9. کاوه افرایی -1393ش ـ منبع: همان
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رنگی، شدید تضادهای جمله از مختلف صورتهای
ایجاد در اغراق حجمپردازیها، در سطوح وسعت
فرمهایساختمانی،حجمهایتوپر،تحرکبصریویا
شگردهای وسیله به خاص نقطهای به چشم کشش
رنگ، روانشناسی نیز و بصری خطای و فرم چینش
در که همانطور دارد. بیننده ذهنی واکنش در سعی
تصویر10میبینیدفضایتودرتویدوارکهمدلولبر
مرکزگراییوجلبنقطهتمرکزاست،چشمرابهکلمه
ربالعالمینبهعنوانوجودیگانهووحدتدهنده،سوق
میدهد.ساختارحلزونییكیازرایجترینترکیببندیها
ایرانیونگارگریهایسنتیاستوداللتبر درهنر
الیتناهیبودندارد.ایننوعبهصورتناخودآگاهباعث
کششبصریبهدرونصفحهمیشود.رنگهایگرمبه
بلندتری11 دارایطولموجهای  زرد و قرمز خصوص
یاختههای بنابراین، هستند رنگها سایر به نسبت
مخروطیچشممخاطبرابیشترتحریکمیکنند.این
میکند. ایجاد مغز و چشم در بیشتری اثر تحریک،
تغییرسایهروشنوتضادرنگهایتیرهوروشندراین
بودن ایجادمیکند.غیرمنظم اعالن،حرکتچشمی
خطوطهمچونرشتههایسیال،بهعنواناشارهدارد.به

طورکلیتضادهاچهبهلحاظرنگویافرم،اثربیشتری
نسبتبهسایرهارمونیهابرایجلببینندهدارد.

تصویر11دارایکارکردتأثیرگذاروکششیازطریق
حجمپردازیوزاویةدیدازپاییناستکهبهفرماصلی
ایننوعباعث . پرسپكتیووحجمبیشتریدادهاست
ا... شدهاستعظمتودرکواالیبیشتریدرکلمه
ایجادشودبهخصوصآنكهحجمساختمانیباخطوط
کوفیکهخودنیزحالتهندسیداردفرمراتوپرنشان
میدهد.تضادرنگیبهشیوهرنگهایمكمل،گیرایی
بصریرابیشترمیکنددرحالیکهرنگزردبهنوبهخود
داراینیرووطولموجباالییاست.نگاهاززاویهپایین
برحجیمبودنوایجادواالییاثر،تأثیربیشتریگذاشته
استوتداعیگرساختمانهایآجریوکوفیبناییهای
مساجدهمچنینستونهایمكعبیشكلبرخیبناهای
نوشتار دور تا دور نور، هالة ایجاد است. اسالمی
برعمق بیشترکرده، را آن برجستهسازی ساختمانی،
کارمیافزایدوبروجهنورانیتکارتأکیدبیشتریکرده

است.
درتصاویر12و13تضادرنگهایتکفاموخطای
بصری،باعثگیراییوجلبنظرمیشوند.درتصویر10

تصویر11. علی سیالن-1388ش ـ منبع: همانتصویر10. ابوالفضل رنجبران-1389ش ـ منبع: 
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استفادهازنوشتهایکهخواناییچندانیندارددرشاکلة
فرمکرویتوپر،باعثتأکیدبصریمیشودوهمراهبا
میکند. حرکت ایجاد حروف فرم تغییر و کشیدگی
حرکتباعثتحریکبصریدربینندهشدهونگاهبه
در حالت این اما میشود جلب مرکزی نقطة سمت
تصویر13بدونحجمپردازیساختمانیبلكهبهوسیلة
عمقنماییدرسطوحبهسمتمرکزیتواحدکههمان
ا...استایجادمیشوددرحالیكهوحدانیترادرعین
سیاهمشق همچون نوشتار تراکم میکند. داللت تكثر
ایجادکردهکه تعریفشدهاستنوعیبافتتصویری
ریتمدواریرانشانمیدهدبهجزکلمةعنواناصلی،
برای اثر بیانی بعد و ندارد ارجاعی وجه عناصر سایر
انتقالمفاهیمدرکنارسایرکارکردهادرجذبمخاطب

تأثیرگذاراست.

کارکرد لرادبانی 
رمز سوی به پیام جهتگیری فرازبانی نقش »در
است.درواقعآنسطحیاززباناستکهدربارةروابط
)سجودی، میگوید« سخن زبان خود عناصر درونی
22۵:1377(.»هرگاهگویندهیامخاطب)یاهردوی
آنها(احساسکندکهالزماستازمشترکبودنرمز
رمز حول گفتار کند، حاصل اطمینان استفاده مورد
تمرکزمییابد.بهعبارتدیگر،رمزنقشیفرازبانیدارد«

)یاکوبسنوسایرین،76:139۴(.»بهپیرویازیاکوبسن
میتوانکارکردپیامتصویریراکهبهرمزگانتصویری
)پهلوان،1387: نامید« فراتصویری میشود مرتبط
10۴(.درطراحیتایپوگرافیکارکردفرازبانیبهصورت
عناصرفراتصویریویافرانوشتاریبیانشدهومجزااز
مطرح غیرارجاعی یا و ارجاعی صورت به چه حروف
اینوجه،تصویرکدگذاریشدهبهکمک میشود.در
حروفمیآیدتابارمزگانبصریبینندهرایاریرساند.
گاهیاینکدهایتصویریبهصورتاستعاری،جانشین
در یا و میشود نوشتاری عالمتهای و اصلی عنوان
حالتمجازدرکنارنوشتارقرارمیگیردوآنراتكمیل
میکند.بنابرنظرگیرو»کارکردفرازبانیهدفشروشن
کردنمعناینشانههاییاستکهممكناستگیرندهآن
رانفهمد.بنابراینکارکردفرازبانینشانهرابهرمزگانی
گرفته آن از را معنایش نشانه این که میدهد ارجاع
است.اینکارکردنقشقابلمالحظهایدرهمههنرها

دارد«)گیرو،23:1387(
درطراحیاعالناینکدگذاریهابهوسیلةفرمهای
انتزاعیویاانداموارترتیبدادهمیشود.همانطورکهدر
بودن مشترک از یاکوبسن شد، گفته پیشین مباحث
رمزگانبینگیرندهوفرستندهصحبتمیکندپسالزم
این ایجاد برای الحسنی، اسماء اعالنهای در است
همبستگی،بهنشانههاوکدگذاریهاییمراجعهشودکه

تصویر13. محمد شمس-1394ش ـ منبع: همانتصویر12. جمشید شهرابی-1390ش ـ منبع: همان
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ریشهدرباورهاواعتقاداتمشترکیکفرهنگداردو
اندیشههایجامعهمورد اینرمزگاندر بایددربارة یا
تصویر1۴ در که همانطور گیرد. صورت مطالعه نظر
مشاهدهمیشودیكیازتنوینهایحروفکهبرروی
عنواناصلیقرارداردبهصورتتدریجیتبدیلبهپرنده
شدهاست.دراینجاجایگزینیایننقشبهجایتنوین
وجهاستعاریبهتصویردادهاست،کارکردفرازبانیآن
رابسیارمشخصترازسایرکارکرهایموجودکردهاست.
نمای در و شده کمرنگ نوشته عالمتهای و حروف
پسزمینهقرارداردوتصویربهصورتعالمتانتزاعیدر
حالتبدیلشدنبهنشانةپرندهاست.دراینجادالهای
تصویریبهجاینوشته»حی«آمدهاستکهبهمفهوم
زندگیوحیاتدرماهیتپرندهداللتکردهاست.در
اینجاتبدیلشدنبهپرندهباایجادسایةزیرینکهدر
تداعیگر دارد نزدیکتری سایههای قبلی فرمهای
برخواستنوایجادفاصلهپرندهازسطحکاغذاستواین
نوعشگردتصویریبررهاییازقالبنوشتاروجداییاز
چهارچوبهایکالمیکهگویایپیامدرونینمیباشد

مؤثراست.
به رمزگان تصویر1۵، جمله از دیگری نمونة در
بهکمک بامحورهمنشینی دایره انتزاعی فرم صورت

عنواناصلیآمدهاستبهخصوصآنكهباتضادرنگی
در دایره است. یافته گیراتری معنی زمینه به نسبت
بسیاریازفرهنگهاموردتوجهاست.»دایرهدرمذهب
ذن،غالباًبهچشممیخوردونمادیازآخرینمرحله
تكاملدرونیویاهماهنگیمعنویاستویادرآیین
هندونمادیازحرکتوخدااست«)هوهنهگر،138۵:
دوایر و جهان خلق از نمادی »دایره .)31 30و
متحدالمرکزسلسلهمراتبوجوداست«)همان،29(.در
از نگارگریها از بسیاری در اسالمی ایرانی فرهنگ
ساختاردایرهاستفادهشدهاست.عناصروپیكرههاحول
دایرهبهیكدیگرمرتبطهستندواشارهبهعالمملكوتی
دارد.درتصویر1۵معنایازلیبودنفرمدایرهکدگذاری
شدهاست.متننوشتارکهکارکردارجاعیدارددروجه
به که است شده جایگذاری ارتباطی، منش فرعیتر
کمکنشانهدایره،مفهوممتن،عینیترنمایانمیشود.
در محراب فرم همنشنی از استفاده با تصویر16
نمایش را رمزی عنوان، حروف کشیدگیهای امتداد
و فرهنگی دالهای از برگرفته که میدهد
ارزشگذاریهایعقیدتیاستکهبرایمخاطبوپیام
بهصورت اینشكلکه دارد. اشتراکاتذهنی دهنده
محراب،بهفرممقدس)نماز(اشارهدارد،برصعودواوج

تصویر15. محمد یار احمدی-1387ش ـ منبع: همانتصویر14. محمد حسین مؤیدی-1396ش ـ منبع: همان
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داللتمیکند.بهخصوصآنكهدرکنارنوشتارجایگزاری
شدهاستامادرتصویر17کعبهجایگزینکلمها...شده
استوبازباناستعارهیکشكلصریحوغیرانتزاعیرا
الی البه در کدگذاری و نشانه این میدهد. نشان
فرمهایفرعیترکهشبیهبهخطکوفیترسیمشدهاند
توهای در تو حتی راهها همة که دارد این از نشان
پیچیدهبها...ختممیشود.همةکثراتکهبهصورت
اعالن در دارد. قرار اصلی رمزگان آمدهحول کمرنگ
کل در حروف زیرا است بارز بسیار فراتصویری وجه
صفحهحتیدرعنواناصلیوجهبصریپیداکردهدر
از فراتر رمزگان این ندارد. صریحی خوانش حالیکه

تصویرغالب،نمودارومفهومسازیشدهاست.

کارکرد همدلی 
»پیامهاییهستندکهنقشاصلیشانعبارتاست
حصول ارتباط، قطع یا و آن تداوم ارتباط، ایجاد از
اطمینانازبرقراریمجرایارتباطیاجلبتوجهمخاطب
توجه گفتههایش به همچنان او اینكه از اطمینان و
میکند.ایننقشرانقشهمدلینامیدهاندکهدرآن
ارتباطیاست«)سجودی، بهسویمجرای پیام توجه

ارتباطی مجرای هنری اثر یک برای )22۵ ،1377
زمینهایاستکههنرموردنظرارائهمیشودمانندآنكه
»درهنرهاینمایشی،تماشایفیلمبرپردهسینماویا
دیدنهمانفیلمبرصفحهتلویزیون،گونههایمتفاوت
تماسگیرندهباپیاماست.دیدنتابلوینقاشیدرسالن
یکموزهبانورپردازی،محلنصبوفاصلهمناسبآن
باتماشاگرگونههایمتفاوتیازتماسراایجادمیکند«
مجرای تایپوگرافی، در و9۵(. 9۴ )پهلوان،1387:
اعالن، طریق از میتواند مخاطب با هنرمند ارتباطی
باشد. ارتباطی درگاههای سایر یا و بنر جلد، طراحی
حتیتایپوگرافیبهصورتاعالننیز،عرضههایمختلفی
ساختمانهای شهری، فضای در آیا اینكه بنابر دارد.
به مربوط نمایشگاههای در یا و مجازی فضای اداری،
میشود، ارائه داخلی نورپردازی با همراه جشنوارهها
متفاوتاست.دراینجاشكلتماسهایگوناگونآنبا
جامعه،دامنةتأثیرگذاریوعرضهآنرامتفاوتمیکند.
قاعدتاًتایپوگرافیاگردرفضایشهریبهصورتاعالن،
بنرویابیلبردبهخصوصدرمسیرهاییکهقابلتأمل
پیدا بیشتری گسترش شود، ارائه است، بیننده برای
میکندوتأثیرکالمبیشترخواهدشد.تعدادبیشتریاز

تصویر17. مرتضی شادنایی-1395ش ـ منبع: همانتصویر16. مسلم علم زاده-1397ش ـ منبع: همان
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آن روی نقد و بحث و میگیرند ارتباط آن با مردم
خواهندداشت.

نگاهبهوجههمدلیدرطراحیتایپوگرافی،بیشتربر
ارتباطی مجرای در تایپوگرافی کارکردی وجه روی
خاص،مدنظراستنهلزوماًطراحیداخلاثروعناصر
الحسنی اسماء تایپوگرافی برای اعالن مرتبط. بصری
تا میکند فراهم را مناسبی زمینه و ارتباطی مجرای

قابلیتهایگستردهتریازاینشیوهعرضه
ارتباطی مجرای اعالن )تصویر18(. شود
پیام زمان، کمترین در که است صریحی
خودرامنتقلمیکند.اگردربیلبردهای
شهری،مجالکمتریبرایتأملمخاطب
استامادراعالنبهدلیلوجهکارکردیو
تا میشود فراهم امكان این آن عرضة
عناصر بیشتری ودرنگ تأمل با مخاطب
تصویریونوشتاریرانگاهوخوانشکند.
اعالناینقابلیتراایجادمیکندتاحروف
بهصورتتایپوگرافیدرکنارتصویرمجالی
براینمادپردازیویاساختاریپیداکندنه
هیچگونه بدون فرمالیستی زیبای اثر یک تنها آنكه
محتواباشد.کارکردهمدلیبهاعالنکمکمیکندتا
و بگیرد ارتباط بامخاطب ازروشهایمختلف بتواند
این تأثیر کند. مطرح را نوشتاری و تصویری پیام
کارکرد که میشود بارز زمانی ارتباطی درگاههای
ارتباطیازسوینهادهاویاهنرمندانموردتوجهقرار
گیردوارتباطگیراباپیرامونخودایجادکند.اگرچه

تصویر18- چهاردهمین نمایشگاه اعالنهای اسماء الحسنی-1397- منبع
 :www.sourehonar.ir

شیوههایکارکردی انواعکارکردها

خوانایینوشتار-صراحتبیان-انتقالپیامبیواسطه-دوریازابهام-استفادهازعكسرئال-دوری
ازاعوجاجودرهمریختگیحروف

ارجاعی)مصداقی(

کاربردروانشناسیحروف،رنگهاوترکیببندیبرایانتقالپیام-گاهیدوریازصراحت
-کنشهاوچینشهامنجربهعدمخوانایی-تلفیقچندنمودتصویریویانوشتاریبرایرسیدن

بهفرمجدید

احساسی)بیانگر(

فرمالیسمدرصورتنوشتار-بارزشدنبعدزیباییشناسی-کاربردتكنیكهایاجرایدستیو
فرمهایتزئینی-انتقالمعنادراولویتاولنیست

شعری)هنری(

جذبوتأثیرگذاریدراولویتبهنسبتانتقالپیاماست.استفادهازشیوةتضادهایشدید
رنگی-وسعتسطوحدرحجمپردازی-اغراقفرمهایساختمانیوتوپر-تحرکبصریکشش

چشمبهنقطةخاصباخطایبصریویاشگردهایچینشفرمورنگ

ترغیبی)تأثیرگذار(

کاربردعناصرفراتصویرییافرانوشتاریمجزاازحروفچهبهصورتارجاعیویاغیرارجاعی-
کدگذاریتصویریبهکمکحروف-کدهایتصویریبهصورتاستعاره-کاربردفرمهایانتزاعی

فرازبانی

اعالنمجرایارتباطیهنرمندبامخاطب-عرصةارتباطیدرفضایشهر،مجازییانمایشگاهها-
تأثیرنورپردازیوعواملمحیطی-گستردگیویامحدودیتارتباطاعالنبامخاطب-تمرکزبر

وجهکارکردیتایپوگرافیاعالن

همدلی

انواع کارکردهای ارتباطی در تایپوگرافی اعالن
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ارتباطیفضایمجازیوسایت برزمینة اعالنها این
غیر گسترة در اما است درآمده نمایش به مربوطه
نیز و نمایشگاهها در عرضه به محدود فقط مجازی،
کتابهایمربوطبهدورههایمختلفاینرقابتهنری
استواینشیوه،مخاطبینکمتروبهنسبتآنتأثیرات
اجتماعیکمتریراباخودبههمراهدارد.بهطورکلی،
شیوةارتباطیاعالن،درنمایغیرمجازی،معموالًتنها
بسندهبهفضاینمایشگاهینیستبلكهکارکرداصلی
اعالندروجهمواجهةمستقیم،مربوطبهفضایمحیطی
ونگاهعموممردممیشود.مخاطبانبهعنوانگیرندگان
زبانتصویری،ارتباطگستردهتریباآنبرقرارمیکنند.

انواع کارکردهای ارتباطی در تای وارالی اعان

نتیجه
تایپوگرافییاحروفنگاریدرارتباطباسایرعناصر
تصویریونوشتاریشكلمیگیردویکساختارکلی
حروفنگاری، میکند. ایجاد را تصاویر و حروف بین
حالتقلم،فاصلهخطوط،ریتم،بافتوترکیببندیرا
شاملمیشودکهاینمجموعهمیتواندپیامخاصیرا
منتقلکند.زمینةارتباطیتایپوگرافیاعالناستکهاز
قابل یاکوبسن نظریه در ارتباطی کارکردهای طریق
ارزیابیوتحلیلاست.اعالن،مجرایارتباطیمناسبی
رافراهمکردهاستتانوشتاربااستفادهازچیدماندر
قالبشكلدادنبهیکفرمبصریویارنگمرتبطبین
عناصررابطههمنشینیوجانشینیمناسبیرابرقرار
کند.تحقیقحاضرنیزسعیداردبهمسئلةشیوههای
ارتباطیوبیانیحروفنگاریهادرقالباعالنبپردازدو
شاکلهارتباطیخودرابایكیازنظراتساختارگرایان
کهرومنیاکوبسناست،واکاویکند.ازنظریاکوبسن
عناصرشش از کدام هر روی بر تأکید و جهتگیری
الگویارتباطیباشد،موجببروزکارکردهایخاصیدر
نیز تایپوگرافی اعالنهای ارتباطیمیشود. فرآیند هر
کهدامنةوسیعیدرارتباطاتنوشتاروتصویردارددر

اینمبحثموردارزیابیقرارگرفتهاست.
میدهد، نشان تحقیق این از حاصله نتیجة
تایپوگرافی اعالنهای در ارتباطی کارکردهای

و تصویری خاص ویژگیهای دارای اسماءالحسنی
نوشتاریویاکارکردیاستکهمنجربهایننوعوجه
ارتباطیمیشود.دراینجاکارکردارجاعیدرنوشتار،به
صورتخوانایی)مصداقی(درتقابلناخوانابودنحروف
همانا اساسی مسئلة میشود. داده نشان تایپوگرافی
قابلمشاهده، عینی، حقیقی، اطالعات فرمولبندی
اثباتپذیردرباِبمرجِعپیاماست.حروفاصلیبدون
هیچگونهگنگیدرخوانشویااعوجاجدرفرمتبدیلبه
شكلیرساشدهاستوچشمبینندهرابهخودجلب
طراحی در )بیانگر( عاطفی کارکرد در میکند.
تایپوگرافی،ذهنیتطراحوارزشهایفكریوعقیدتی
داللتهای با همراه بیان میکند. بازگو را فرستنده
ضمنیهمراهاستوباموردارجاعیرابطهایمكملو
از تایپوگرافی در هنرمند ذهن بازگویی دارد. رقیب
در ترکیببندی نیز و رنگ و فرم روانشناسی طریق
ساختاراجزاءوکششعناصربهیكدیگر،حاصلمیآید.
رنگهاوفرمهاباتأثیراتاحساسیخود،همچونحروف
نداکهیاکوبسنبرآنتأکیددارد،بهشیوةبیانگرعمل
میکنند.درکارکردترغیبی)تأثیرگذار(کهجهتگیری
بسیار نقش تأثیرگذار کارکرد است. گیرنده سوی به
مهمیدریکطراحیگرافیكیازجملهاعالنداردزیرا
بهوجهعملیآنکهبرانگیختنوجلبگیرندهاست
مرتبطمیشود.درمواردیازاعالنهایتایپوگرافیکه
معنا انتقال دارد، قرار نخست رتبة در کنشی کارکرد
لزوماًدررتبةنخستمطرحنمیشودبلكهبرایجذبو
جلب دالهای از مخاطب روی بر بیشتر تأثیرگذاری
کنندهاستفادهمیشود.وجهامریبهشكلتأثیرگذارو
تضادهای جمله از مختلف صورتهای با ترغیبی یا
شدیدرنگی،وسعتسطوحدرحجمپردازیها،اغراقدر
ایجادفرمهایساختمانی،حجمهایتوپر،تحرکبصری
ویاکششچشمبهنقطهایخاصبهوسیلهشگردهای
رنگ، روانشناسی نیز و بصری خطای و فرم چینش
سعیدرواکنشذهنیبینندهدارد.درکارکردهنری،
جهتگیریوتأکیدبررویپیاماست،کارکردهنریو
فرمهای دستی، اجرای تكنیکهای در صورتگرایی
تزئینیویادربعضیموارد،رنگبندیهاییکهارتباطی
باعنواناثرندارند،دیدهمیشودبهگونهایکهفقطبه
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لحاظهارمونیرنگمورداستفادهاست.دراینجاپیام
دیگرابزارارتباطنیستبلكهموضوعآناست.

رانشان بهسویرمز فرازبانیجهتگیری کارکرد
یا و فراتصویری عناصر صورت به وجه این میدهد.
ازحروفچهبهصورت فرانوشتاریبیانشدهومجزا
نوع این در میشود. مطرح غیرارجاعی یا و ارجاعی
طراحی،تصویرکدگذاریشدهبهکمکحروفمیآیدتا
بارمزگانبصریبینندهرایاریرساند.گاهیاینکدهای
و اصلی عنوان جانشین استعاری، صورت به تصویری
عالمتهاینوشتاریمیشودویادرحالتمجازدرکنار
وجه در تكمیلمیکند. را آن و قرارمیگیرد نوشتار
همدلی،جهتگیریبهسمتتماسیامجرایارتباطی
از میتواند مخاطب با هنرمند ارتباطی زمینه است.
درگاههای سایر یا و بنر جلد، طراحی اعالن، طریق
نیز، اعالن صورت به تایپوگرافی حتی باشد. ارتباطی
عرضههایمختلفیدارد.بنابراینكهآیادرفضایشهری،
ساختمانهایاداری،فضایمجازیویادرنمایشگاههای
ارائه داخلی نورپردازی با همراه جشنوارهها به مربوط
تماسهای شكل اینجا در است. متفاوت میشود،
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