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بررسى شيوه هاِى اجرايِى عنوان بندى  و نحوه ي ارتباط
آن ها با محتواى فيلم

چكيده
به نظر مى رسد دسته بندى "  عنوان بندى" فيلم ها براساس تكنيك و نيز ارتباط معنايى با فيلم موضوعى است كه متناسب 
با اهميت فراوان آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. حتى گاهى عنوان بندى فيلم با محوريت تصويرسازى هم سان با 
محوريت تصوير متحرك تصور شده كه از وجاهت علمى و عملى قابل اتكايى برخوردار نيست. مقاله ى پيش رو با بررسى 
نزديك به چهل " عنوان بندى" برجسته ى تاريخ سينما انواع گونه هاى طراحى، ساخت و توليد " عنوان بندى" را معرفى نموده 
و به تخصص هاى مورد نياز براى ساخت هر نمونه اشاره و هم زمان به نقش و جايگاه نويسنده، كارگردان، تدوين گر و طراِح 

گرافيك در خلق اثر پرداخته است تا به بينش عميق تر و علمى تر عالقمندان به اين شاخه از هنر گرافيك يارى رساند. 
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مقدمه 
ارتباط  كيفيت  از  امروز  به  تا  زمينه ى عنوان بندى،  در  گرفته  صورت  تحقيقات  براساس       
تلويزيونى  شبكه هاى  با  طراحى  استوديو هاى  شروع كار  چگونگى  و  تلويزيونى  گرافيك  طراحى 
به دفعات سخن گفته شده است. اما اين كه چگونه  يك عنوان بندى به لحاظ جستارمايه با فيلم 
پيوند برقرار مى كند و از چه شيوه هايى بهره مى جويد پرسشى است كه تالش شده با نگاهى به 
عنوان بندى هاى مطرح دنيا به آن پاسخ داده  شود. هدف اصلى اين مقاله دست يابى به دسته بندى  
 (medium) قالب رسانه اى شيوه ى ارتباط عنوان بندى با فيلم و دوماً  مشخِص بر اساِس اوالً 
امر،  متخصصين  تا  كرد  تعريف  آن  در  را  عنوان بندى ها  اتفاق  به  قريب  اكثريت  بتوان  كه  است 
عالقه  مندان و دانشجويان چه در مسيِر اجراى حرفه اى و چه در پژوهش هاى آتى از امتيازاِت 
چنين دسته بندى بهره گيرند. هدف فرعى نگارنده نيز، اين است كه چنين دسته بندى به ابزارى 
براى مطالعه ى دقيق تر  در آثاِر عملى و پژوهش هاى نظرى بدل شود. پرسِش هاى مقاله بدين 
شرح است:1- عنوان بندى ها به چند شيوه ى تكنيكى اجرا و به چند شيوه  با محتواِى فيلم ارتباط 

برقرار مى كنند؟2- آيا مى توان به يك دسته بندى كلى از دو معيار فوق رسيد؟
ضرورت: عنوان بندى ها تا به حال رسانه اى ناآشنا و تا حدودى جديد محسوب مى شده، دانِش 
مرتبط با آن در ايران محدود به تعدادى اصوِل فنى و سنت هاى قديمى اجرايى است. از اين رو 

پرداخت جزئى تر و دقيق تِر آن زمينه ى  وروِد به مباحث آكادميك و تحليلى را فراهم مى آورد.
 اين مقاله با بهره گيرى از منابع كتابخانه اى و به روش  توصيفى و تحليلى با اتكا به برخى از 

نمونه  هاى تصويرى به ارائه ى مطالب خود مى پردازد.

پيشينه ى تحقيق
محدودى  منابع  ايران  در  عنوان بندى  موضوع  پيرامون  نگارنده  جستجوهاى  براساس    

وجود دارد. منابع موجود اين رشته در حال حاضر عبارتند از:
دنياى  در  متحرك  "گرافيك  نام  بروفر"به  " فريبا  كارشناسى  دوره ى  -پايان نامه هاى 
تحليل  و  "بررسى  عنوان  با  فروزان"  " گشتاسب  ارشد  كارشناسى  امروز."پايان نامه 

عنوان بندى هاى پس از انقالب"در دانشگاه هنر. 
-مقاله ى " جوانمردان و مراثى" با عنوان"سير تحول عنوان بندى در سينماى ايران و جهان" 

در مجله نگره (تابستان1388).
-كتاب " گرافيك در عنوان بندى فيلم" نوشته ى "فرشته  سعيدى پور." 

-كتاب"گرافيك و سينما " اثر مهدى صادقى. 
 دو كتاب باال، يعنى"    گرافيك در عنوان بندى" و " گرافيك و سينما" به وسيله ى نگارنده 
اين مقاله و همكارى ديگر در مقاله ا ى به نام " نقد و بررسى دو كتاب: گرافيك در عنوان 
بندى فيلم و گرافيك و سينما" در مجله ى " كتاب ماه هنر" (بهمن 1390 - شماره 161) 
مورد بررسى و نقد قرار گرفته است. در ادامه ى مقاله منابع پيش گفته در ارتباط با موضوع 
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پژوهش مرور مى شوند. 
دنياى  در  متحرك  گرافيك  عنوان  تحت  بروفر"  فريبا   " كارشناسى  دوره ى  پايان نامه ى  در    
امروز پس از تعاريف بنيادين و بيان تاريخچه اى از گرافيك به مبانى هنرهاى تجسمى پرداخته 
ريتم،  همچون  كيفيت هايى  به  پرداختن  بدون  تجسمى  بنيادين  عناصر  توضيح  از  پس  و  شده 
هماهنگى،  بر كيفيت حركت متمركز مى شود و براى ايجاد حركت در فريم ثابت، هشت روش 
را برمى شمرد:    «... سپس با پشت سرهم قراردادن اين تصاوير نقاشى شده به بيننده اى كه از 
طريق يك شكاف به آن مى نگريست توهم حركت را ايجاد مى كردند. اين شيوه در واقع همان 
نقاشى متحرك بود، بنابراين ساختن گرافيك متحرك خيلى زودتر از تصوير متحرك در سينما 
آغاز شد» (بروفر، 27:1382). به نظر مى رسد نويسنده در اين عبارت نقاشِى متحرك را با گرافيك 
متحرك يكى پنداشته است. در جايى ديگر مى گويد: «هنگامى كه دو عنصر صدا و حركت با اثر 
گرافيكى برخورد مى كنند، گرافيك متحرك پديدار مى شود كه نقطه ى تالقى سينما و تلويزيون 
با گرافيك است» (بروفر،28:1382). همين نگارنده در بخش بعد، به اهميت تلويزيون و نحوه ى 
رشد كيفيت آن مى پردازد. نظريه هايى از مارشال مك لوهان در رابطه با همين موضوع و آمارهاى 
افزايش محبوبيت تلويزيون در آمريكا را بيان مى كند. سپس اين آمارها در خصوص انگلستان 
ارائه مى گردد. استانداردهاى تلويزيونى به لحاظ فرمت تصوير معرفى مى شوند. در بخِش بعدى 
برنارد  باس1  2-  ساول  مى شوند. 1-  معرفى  متحرك  گرافيك  طراحى  براى  پيشگام  طراِح  سه 
طرح  و  طراح  سه  اين  از  مختصرى  زندگى نامه اى  شرِح  از  پس  المبى-نايرن3.  مارتين  الج2 3- 
نام استوديوهايى كه در آن كار كرده اند، پنج حوزه براى فعاليت طراح گرافیک قایل شده است. الف) 
طراحى و توليد مصالح گرافيك براى عنوان بندى ها. ب) توليد مصالح گرافيكى محتواى برنامه. 
ج) تبليغ هاى تلويزيونى و نشان هاى شبكه  د) طراحى شناسه و نشانه. طراحى و ارائه ى تمام 

وسايل صحنه ى گرافيكى براى دكوراسيون صحنه هاى داخلى و خارجى.
     در ادامه ى اين پايان نامه، قوانين گرافيك تلويزيونى بدين شرح برشمرده مى شوند: نسبت 
ابعاد،4  خوانايى،5  رنگ،  مقياس خاكسترى.6.  نحوه ى سفارش و كشمكش هاى ساخت چند اثر 
 گرافيك متحرك روايت مى شود و در پايان سه مرحله براى شروع كار عنوان بندى ارائه مى كند.

كه عبارتند از:  استورى بورد،7   تخته هاى منتقل كننده ى احساس طراح، پياده كردن داستان روى 
صفحه ى اصلى براى ارائه ى ايده كلى به مشترى با رنگ هاى دقيق.

 " با عنوان  سال 1367،  در  شده  ارائه  فروزان"  گشتاسب   " ارشد  كارشناسِى  پايان نامه ى        
بررسى و تحليل عنوان بندى هاى پس از انقالب" نيز يكى ديگر از منابع موجود پيرامون موضوع 
تيتراژ است. اين پايان نامه، بسيارى از بحث هاى تحليلى خود را با بهره گيرى از پايان نامه ى خانِم 
به چگونگى ساخت  " سعيدى پور" با عنواِن كاربرد گرافيك در تيتراژ نگاشته است كه منحصراً 

تيتراژ پرداخته است. 
      منابع ديگرى كه بيشترين ارجاعات به آن ها صورت گرفته است، ابتدا كتاب "گرافيك 
كارشناسى  رساله ى  از  ملهم  (كه  سعيدى پور"  "فرشته  نوشته ى  است،  فيلم"  عنوان بندى  در 
در  "گرافيك  كتاب  در  است.  صادقى"   " مهدى  اثر   " سينما  و  كتاب"گرافيك  ديگرى  و  اوست) 
عنوان بندى فيلم" به موضوعاتى مانند، گرافيك ليزرى، گرافيك سينمايى و گرافيك كامپيوترى 
مفهوم  و  مى كند: «معنى  تعبير  چنين  را  سينمايى  گرافيك  مذكور  كتاب  است.  شده  پرداخته 
گرافيك سينمايى، كاربرد حركت در تصاوير گرافيكى است. كه عمدتاً به منظور هدف مشخصى 
قرار مى گيرد» (سعيدى پور،29:1376). البته اگر آثارى چون پوستر فيلم و تراكت كه الزامى بر 
متحرك بودن ندارند را جزئى از گرافيك سينمايى بدانيم به نظر مى رسد اين تعريف را نمى توان 

1- Saul Bass 
2- Bernard Lodge
3- Martin Lambie-Nairn
4- aspect ratio
5- readability
6- gray scale
7-storyboard 
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جامع دانست و همچنين كاربرد حركت در تصاوير گرافيكى تعريفى مستقل از سينما دارد چرا 
كه «گرافيِك  متحرك همانا برخاسته از تغييرات گرافيكى عنوان بندى ها از دهه ى 1920 به بعد 

است» (كراشنر، 2008: 3).
 اين كتاب براى تشريح عنوان بندى دست به مقايسه هايى مى زند.«درباره ى مفهوم عنوان بندي،كه 
قبيل:  از  است.  آمده  بسياري  تعريف هاى  مي شود،  قلمداد  فيلم  جدايي ناپذير  بخش  همچون 
معرفي نامه ى فيلم، شناسنامه فيلم، قاب فيلم، سرفصل فيلم، زنگ خبر فيلم و غيره. در واقع 
عنوان بندي مي تواند دربرگيرنده ى كليه ى تعريف هاى باال باشد. عنوان بندي فيلم همان كاركرد 
بسته بندي يا جلدكتاب را دارد كه با مراجعه به آن ها مى توان از محتواي كتاب درحدكلي با خبر 

شد» (سعيدى پور،1376: 85).
     كتاب "گرافيك و سينما"هم در تعريف عنوان بندى همواره مسير پيشين يعنى تشبيه آن به 
جلد كتاب را دنبال كرده است. «سپس نويسنده سعى مى كند عناصر سينما را با عناصر گرافيك 
قياس كند و به تشريح خط كرسى در طراحى گرافيك و خِط نگاه در سينما مى پردازد  و ارتباط 
رنگ در گرافيك با صدا در سينما را بررسى مى كند. در ادامه آثار "سائول باس" طراِح مطرح و 
صاحب نام عنوان بندى، نمونه هاى مطلقاً خوب عنوان بندى، قلمداد مى شوند» (صادقى، 1387).
     "جوانمردان و مراثى" (1388) در مقاله ى  خود به نام" سير تحول عنوان بندى در سينماى 
ايران" و جهان به مرور چند مقاله ى فارسى نوشته  شده در دهه ى هفتاد شمسى و يك كتاب 
چند  مرور  مى آيد،  بر  آن  عنوان  وسعت  از  كه  چنان  مقاله  اين  برآيند  مى پردازند.  انگليسى 
عنوان بندى اصلى ايرانى و عنوان بندى هاى قديمى ست، كه تازه ترين آن ها مربوط به بيش از20 

سال پيش است. 
 "جرج استانيتزك8"(2009) در مقاله ي" خوانش فصل عنوان"9 در نشريه ى "مطالعات سينمايى" 
به بررسى فرم و كاركرد عنوان بندى مى پردازد. از ديدگاه "استانيتزك" عنوان بندى به نوعى ديگر 
فيلم را نمايندگى مى كند. او با توصيف وضعيتى كه در سينماها در هنگام پخش عنوان بندى 
وجود دارد، (مانند، شلوغى ها و سروصدا وكنترل صندلى ها) مدعى مى شود كه فصل عنوان لزوماً 
شما را به توجه به فيلم راغب نمى كند بلكه بر همان وضعيت حواس پرتى و تشويش انتظارات 
مخاطب در سالن سينما متمركز است. به عبارت ديگر عنوان بندى داراى خصلت ميانجى گرى 

است كه به مخاطب اجازه مى دهد مرحله ي حواس پرتى خود را پشت سر بگذارد.

بررسى انواع عنوان بندى ها
 تا كنون تقسيم بندى محدودى از انواع عنوان بندى صورت گرفته است كه نمونه  ى آن بدين شرح 
است: « عنوان بندى از نگاه قديمى تر عبارت است از كپشن و  فريم ثابت، تيتر بر روى زمينه ى 
فيلم، گرافيك متحرك و انيميشن» (صادقى، 1387). تعريف اين مقاله از عنوان بندى بدين شرح 
است: عنوان بندى، اثرى است، كه با دخالت كامل گرافيك، تصوير متحرك (animation) يا 
"تيترهاى سفيد روى زمينه ى  حتى خود سينما طراحى شده و ازقالب هاى (كليشه ها ى) قديمِىِ
سياه"تبعيت نكرده است و مى توان به عنوان اثرى طراحى شده بر كيفيت قالب و محتواِى آن 
بحث كرد.عنوان بندى هاى كليشه اى  و قديمى تيتِر ساده بر زمينه ى سياه خارج از موضوِع اين 
مقاله است اما انواع جديِد اين شيوه تحِت ناِم عنوان بندى نوشتارى (تايپوگرافيك) در متن مقاله 

مورد بررسى قرار مى گيرند. 
در مطالعات صورت گرفته عنوان بندى هايى كه به عنوان آثار مطرح در تاريخ اين رشته شناخته 
Georg Stanitzek -8 شده اند مورد مشاهده قرار گرفت و تكنيك هاى آن ها به طور اجمالى دسته بندى شد. شيوه هاى 

9- reading the title sequence 
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ممكِن موجود براى ساختِن عنوان بندى از اين قرار است: 
1) عنوان بندى  با محوريت تصويرسازى

2) عنوان بندى با رويكردگرافيكى
3) عنوان بندى  نوشتارى
4) عنوان بندى سينمايى
5) عنوان بندى تدوينى

6) عنوان بندى  با رويكرد تصوير متحرك
بحث برانگيز  ابتدا  در  است  ممكن  كه  اين دسته بندى 
خود  در  را  پژوهش  اين  نمونه هاى  تمامى   برسد  نظر  به 
با  عنوان بندى  كه  است  ذكر  به  الزم  مى دهد.  جاى 
و  گرافيك  سينما،  از  رو  آن  از  رويكرِدتصوير متحرك 

است.  دارا  را  كالسيك  معناى  در  تصوير متحرك  ويژگى هاى  كه  است  شده  جدا  سازى  تصوير 
و  نشده  گنجانده  شاخه  اين  در  (موشن-گرافيكس)  متحرك  گرافيك  ديگر  كه  مفهوم  اين  به 
سايرخصلت هاى  و  مشخص    كاراكترهاى  و  حركتى  سيكل هاى  داراى  كه  عنوان بندى هايى  تنها 

تصوير متحرك در معناى كالسيك اند در اين دسته قرار گرفته اند. 
عنوان بندى با رويكردگرافيكى از آن رو با رويكردتصويرسازانه متفاوت است كه اولى از گرافيك 
صرف و انتزاعى بهره مى برد، در حالى كه دومى از جلوه هايى همچون بافت و اتفاقات تكنيكى و 
نقاشانه براى بيان استفاده مى كند. اگرچه دقِت اين اسامى ممكن است پرسش  برانگيز باشند اما 
با اين توضيحات دسته بندى ها به وضوح قابل توجهى مى رسند. عنوان بندى سينمايى هم از آن 
رو از عنوان بندى تدوينى جدا شده است كه در عنوان بندى سينمايى بخشى از فيلم متشكل از 
پالن هاى واضح و پشت سر هم نمايش داده مى شوند در حالى كه در نسخه ى تدوينى،پالن هاى 
عنوان بندى  طرفى  از  مي كشند.  دوش  به  را  اصلى  وظيفه ى  افكت ها  و  عكس ها  نامفهوم،  سريِع 
سينمايى اثِر كارگردان و فيلمنامه نويس است اما عنوان بندى تأكيدى را تدوين گر و تركيب گر 

كامپيوترى (كامپوزيتور) مى سازند.  
    معيار ديگرى كه مى تواند عنوان بندى را دسته بندى كند رابطه ى عنوان بندى با فيلم است. 
اين كه هر عنوان بندى چگونه با داستان و محتواى فيلم ارتباط برقرار مى كرد، مياِن نمونه هاى 
پژوهش، مرزهاى مشخصى ايجاد كرده است. بر اين اساس، با مروِراجمالى ِنمونه ها، به دسته ها  ى 

منتج شد:
1) عنوان بندى هاى بى ارتباط با محتواى فيلم.

2) عنوان بندى هايى كه مقدمه اى بر فيلم هستند.
3) عنوان بندى هايى كه بر عنصرى از فيلم تأكيد مى كنند. 

4) عنوان بندى هايى كه بخشى از ماجراى پشت پرده يا موازى با داستان فيلم را نمايش مى دهند.
5) عنوان بندى هايى كه بخشى از فيلم را بازگو مى كنند. 

اكنون با مروِرنمونه ها و توضيِح هركدام از اين دسته ها ميزان اعتبار اين دسته بندى ها بررسى شده 
و تالش مى شود به دسته بندى جامع و يك جانبه اى براى عنوان بندى ها رسيد.

1) عنوان بندى با رويكرد تصويرسازانه10 (تصوير 1)
در فرهنگ آنالين وردنت وب11 تصويرسازى اين گونه تعريف شده است: «نوعى از آثار هنرى كه 
 Illustrative manner-10به روشن سازى يا جذابيت چيزى كمك مى كند» گاه تصويرسازى را صورت گرى بر مبناى متن 

11- wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

تصوير 1، مجموعه اى از حوادث ناگوار (گرافيك در تيتراژ، 1388). 
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مى دانند كه البته صحيح است اما شاخه هاى نوينى از تصويرسازى همچون تصويرسازى ُمد در 
اين تعريف نمى گنجد.

بهره  تصويرى  هنرهاى  ساير  و  عكاسى  چاپ،  نقاشى،  تكنيك هاى  از  اغلب  تصويرسازى       
مى گيرد تا ايده، متن و يا محصولى را با زبان جذابتر، فراگيرتر و فناورانه  بازگو كند. در اين 
مسير جلوه هاى فنون مختلف تصويرسازى و اتفاق هاى تكنيكى يارى رسان نوعى از چكيده نگارى 
در  رنگى  لكه ى  انبساط  رنگى،  تاش  يك  حركت  همچون  اتفاق هايى  است.  (استيليزاسيون)12 
زمينه ى خيس و بافت ها و زمينه ى گوناگونى كه ابزار مختلف ايجاد مى كنند هركدام جلوه اى 

است كه بسته به حال و هواى موضوع مورد استفاده قرار مى گيرد.
و  روش ها  از  كه  است  عنوان بندى  از  مواردى  بررسى  تصويرسازانه،  رويكرد  طرح  از  هدف     
جلوه هاى تصويرسازى مانند چكيده نگارى (استيليزاسيون) در كار بهره گرفته مى شود. گاهى 
مرز اين دسته از عنوان بندى ها با عنوان بندى هاى تصوير متحرك گونه مشخص نيست. بديهى است 
نقاشى متحرك (به معناى ايجاد حركت) جزءالينفك عنوان بندى است؛ حتى در ساده ترين حالت 
هم تبديل هاى13 بين پالن ها وجود دارند، پس صرف وجود حركت را نمى شود معيار دسته بندى 
عنوان بندى ها دانست. همان طور كه پيش تر توضيح داده شد، عنوان بندى هاى نقاشى متحرك 
از نظر اين مقاله عبارتست از: عنوان بندى هاى شخصيت محوركه از روش حركتى معمول در 
تصوير  متحرك بهره مى برند و ساختار داستانى دارند. عنوان بندى هاى تصويرسازانه شامل عنوان 
حس كار  القاى  جهت  تصويرسازان  دست  كار  و  تصويرسازى  جلوه هاى  از  كه،  بندى هايى ست 
و   (4 "(تصوير   Tekkonkinkreet عنوان"  نمونه  براى  مى كنند  استفاده  عنوان بندى  در  دست 
عنوان  مرده متحرك با وجود اين كه هر دو داراى حركت و تصويرسازى هستند اولى ساختارى 

تصوير  متحرك گونه  و دومى ساختارى تصويرسازانه دارد.
انيماتورها،  گروه  دست  به  محور  تصويرمتحرك  عنوان بندى هاى  گفت  مى توان  ديگر  زبان  به   
طراحان  شخصيت، طراحان حركت و ميان سازها،14 و عنوان هاى تصويرسازانه توسط تصويرسازان 
و متخصصان تركيب كامپيوترى15 به انجام مى رسد. عنوان بندى فيلم شرلوك هلمز اثر "گاى 
ريچى" يكى از عنوان بندى هاى مطرح است كه در اين شاخه مى گنجد. كارگردان خالق (و نه 
فقط طراح گرافيك) اين سكانس، "دنى يونت"، كه در استوديو طراحى "ديجيتال كيچن" مشغول 
به كار است، تا به حال عنوان فيلم هاى شبكه16، مرد آهنى، راك ان رول  و همچنين  "كيس 

كيس بنگ بنگ"17 راطراحى كرده است (يونت، 2010).
بر روى اين عنوان بندى چهارده نفر در سه گروه مجزا كار كرده اند، تا بخش فيلم را سامان دهند؛ 
نشانه هاى شركت هاى سازنده  عنوان بندى  ابتدايى، تصاوير توهم شخصيت "شرلوك هلمز"داخل 
داشتن  دليل  به  عنوان نهايى،  براى  يونت"  "دنى  گفته ى  به  نهايى.  عنوان بندى  فصل  و  فيلم 

جزئيات زياد در تصويرسازى ها و تبديل ها، بيشترين انرژى خرج شده است (يونت،2010).
    عنوان بندى  نهايى "شرلوك هلمز"كه آميخته اى از فيلم"18 و بازسازى دوباره ى آن با عناصر 
قرار  تصويرسازانه  رويكرد  با  عنوان بندى هاى  حيطه ى  در  را  آن  است،  رنگ  لكه هاى  و  نقاشى 
مى دهد. حركت دست نويس نوشته ها به سبك و سياق زمان جريان داستان، تبديل فيلم ها به 
و  دوربين  سريع  حركات  و  گرفت  صورت  تصاوير  به  تاريخى  حس  القاى  منظور  به  كه  نقاشى 
تصاويِر سريع19 متناسب با مضمون جنايى فيلم، به زيبايى، كليت اين عنوان را شكل مى دهند.

   "دنى يونت" در پاسخ به اين سؤال كه براى ايجاد چنين فصلى از چه ابزارى كمك گرفته 
مى گويد: «تعداد زيادى دست انسان، يك دستگاه فتوكپى، فيلم هايى از مركب، و تعداد محدودى 

فيلتر فوتوشاپ اين فصل از فيلم را ساخته اند» (يونت، 2010).

12- واژه ى استيليزاسيون كه در ترجمه هاى داخلى به 
چكيده نگارى يا خالصه سازى تصوير تعبير شده است، 

پيش از خالصه كردن اثر به نوعى حال و هواى ويژه دادن 
به آثار هنرى اشاره مى كند. 

13-Transitions
14- Betweeners
15- Compositors
16- The Grid
17- Kiss Kiss Bang Bang”-2005-by Shane 
Black
18- footage
19- fast motion 
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     عنوان بندى سريال "پاسيفيك" نمونه ى ديگرى است كه به همين شيوه كار شده  است و 
در دو استوديوى شركِت "ايمجينرى فورسز"20 و توسط "استيو فولر" آغاز و به دستان "احمد 
احمد"به انجام رسيده  است. خورشيدى كه آسمان را خونين مى كند، كاله خودى كه به نظر 
مى رسد از روى وحشت از سر مرد افتاده، اشكال متناوبى از گرد زغال كه طراح بر روى كاغذ 
مى كشد و به سادگى فوران مواد مذاب آتشفشانى جزيره ى پاسيفيك را به ذهن متبادر مى كند، 
تصاويرى اند كه به جهت انتقال فضاى مخروب و جنگ زده ي درون سريال "پاسيفيك" طراحى 

شده اند.
     «در ساخت اين عنوان، پس از طراحى صفحه ى ايده ها، طراحان شروع به طراحى با زغال، 
عكاسى از طراحى ها و تجربه ى جلوه هاى مختلف بر روى عكس ها مى كنند» (فولر،2010). سپس 
همين عنوان بندى به استوديوى ديگرى از همين شركت در لس آنجلس مى رود و اصالحات نهايى 
و چند نقاشى و جلوه به آن افزوده مى شود. طراح در اين اثر براى نشان دادن انفجار بمب ها و 
بهره  كاغذ  بر  زغال  ضربات  استوديويى  ماكرو  تصاويِر  از  سربازان  روى  بر  سختى ها  آوار  ريختن 
مى گيرد. قصد طراح از ايجاد طراحى هاى خام و تركيب اين شيوه با فيلم ها، القاى حس شتاب 
عجله و فوريت با ارائه ى طراحى هاى سريع (اسكيس) از هنرمندان جنگ است! در نتيجه خامى 
و خشونت موجود در نقاشى ها به ايده ى اصلى كه همانا گيرافتادن انسان هاى عادى در موقعيت 
وحشتناك جنگ بود كمك كرده است. نقاشى هاى خام دستانه از قهرمان هاى گير افتاده، حس 
فوريت و اضطراب الزم، اين فصل را تقويت كرده است. اين استفاده از اتفاقاِت نقاشانه در واقع 
برجسته ترين ويژگى عنوان بندى تصويرسازانه  است. كيفيتى كه به كِل سكانِس عنوان جلوه اى 

هنرى بخشيده از "اتفاق" استقبال مى كند(فولر،2010).
پاپ  تصويرسازى  تكنيك  از  تارا"  متحده ى  اياالت   " سريال  براى  ديگرى  عنوان بندى  در      
آپ21 استفاده شده. تارا نام زنى است كه ميان سه شخصيت غير واقعى خويش گير كرده است 
(كاليرى،2009). در اين مورد هم تصويرسازى حرف اول را مى زند. نقاشى متحرك در اين عنوان 
سه  هر  اما  مى شود.  محدود  كامپيوتر  در  صحنه ها  تركيب23كردن  و  موشن22  استپ  شيوه ى  به 
شخصيت تارا  بدون اين كه صورت خود را نشان دهند در هيأت مادرى تميز و خانه دار، زنى 

الكلى و نوجوانى لوس و خودنما به خوبى تصويرسازى شد ه اند (كاليرى،2009).
    عنوان بندى ديگرى كه در اين مجموعه قرار مى گيرد، مربوط به عنوان نهايى فيلم "مجموعه اى 
از حوادث ناگوار"24 از "برد سيلبرلينگ است" (تصوير1). اگر چه اين شيوه را مى توان نوعى از 
نقاشى متحرك "كات اوت"25 دانست اما با توجه به توضيحات قبلى در اين مورد آن چه خود 
فيلم  ماجراهاى  از  تصويرساز  هنرمندانه ى  بازگويى  بلكه  نيست  متحرك  نقاشِى  مى كند  نمايى 
است. از ديگر عنوان بندى هايى مشابه مى توان به"300"،  "موميايى3" و"مرده ى متحرك" اشاره 

كرد. 

2)عنوان بندى با رويكرد گرافيكى (تصوير 2)
گاهى ايده ى يك عنوان بندى با فيلم ها و عكس ها و همچنين رويكرد تصويرسازانه و نوشته محور 
جمع نمى شود. مانند زمانى كه سفارش پوسترى كامًال گرافيكى را به طراح مى دهند و او بايد 
پشت كامپيوترش نشسته و از مواد و پيش طرح هاى موجود، اثرى با هويت ديگر طراحى كند. 
برخورد گرافيكى، مربوط به عنوان هايى است كه با عناصر "گرافيكى صرف" ايجاد مى شوند و يا 
نگاهى بسيار ساده و سريع به عناصر داخل فيلم دارند. ساده سازى عناصر و تبديل عناصر به 

يك ديگر به جاى برش و گذار  از ويژگى هاى مهم اين عنوان بندى ها هستند.

20- Imaginary forces
21- popup
22- Step-motion
23- composite
 24-  ”Lemony Snicket’s  A Series of 
Unfortunate Events”, Brad Silberling, 2004
25- cut-out
 26-“The Incredibles”, Brad Bird, 2004
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    پايان بندى فيلم "خارق العاده ها"26  از اين دسته است؛ زمانى كه عناصر گرافيكى حرف اول 
را مى زنند! با اين كه اثر تصوير متحرك است، اما عنوان بندى آن از سادگى گرافيكى عناصر بهره 
مى برد و شخصيت ها را با موجزترين نشانه هاى بصرى در حال نمايش قدرت، حركات سريع و 

عبور از ميان انفجارها و مانع ها به تصوير مى كشد (تصوير 2).
عنوان بندى فيلم "اگه مى تونى منو بگير"27 نمونه ى ديگر اين شيوه است كه فرار يك جاعل 
چك هاى بانكى را در فضاهاى مختلف نشان مى دهد. ايجاد ارتباط فرمى مؤثر ميان نوشته و 
عناصر موجود در فضا، تبديل هاى پراز جزئيات از فضايى به فضاى ديگر و تنوع همراه با سنخيت 
از امتيازهاى اين اثر است. به نظر مى رسد در اين مورد بتوان آن گزاره را مردود دانست كه عنوان 
نبايد به داستان فيلم اشاره اى مستقيم بكند: «تيتراژ خوب، تيتراژي است كه ضمن فضاسازي 
داستان، از بيان و نمايش نقاط كليدي و پايان داستان طفره مي رود. اشاره در تيتراژ مانند حركت 
بر لبه تيغ است و بايستي با ظرافت و دقت مينياتوري، به فراز و فرود فيلم پرداخت. بدون اينكه 

احساس شود از تمايل تماشاگر نسبت به ديدن فيلم كاسته شده است»(صادقى،21:1387).
    در فيلم "اگه مى تونى منو بگير" تقريباً تمام داستان در تصاوير خالصه شده ى گرافيكى بازگو 
مى شود. ما در فيلم شاهد جوانى هستيم كه زندگى جاعالنه ى خود را از فرودگاه شروع كرده و 
از همان موقع شخصيت پليس، با بازى "تام هنكس"28 با همان ظاهرى كه در عنوان تصوير شده 
است (يعنى عينك كاله و كروات) او را تعقيب مى كند. تمام مكان هايي كه فيلم به آن مى پردازد 
از جمله بيمارستان، ويالى شخصيت اصلى و حتى حركت به نقاط مختلف زمين در عنوان بازگو 

مى شود. به نظر مى آيد، اين عنوان عيناً از خالصه ى متن فيلم استفاده كرده است.
    "جيب تر از افسانه"، "يگ عدالت"، "كيس كيس بنگ بنگ" و "جاعل ها" نمونه هاى ديگر اين 
شيوه هستند. در عنوان "كيس كيس بنگ بنگ" هم شاهد چكيده اى گرافيكى از آن چيزى 
هستيم كه در فيلم اتفاق مى افتد. در خالصه ى اين كمدى جنايى مى خوانيم، كه دزدى بى چيز 
در ماجراى فرار از دست پليس به صحنه ى آزمون بازيگرى مى رسد و به مهمانى تهيه كنندگان 
دعوت مى شود، كمى بعد خود را با دختر آرزوهايش در ميانه ى تحقيق يك قتل مى يابد. ماجرا 
با مهمانى ها، پل هاى هوايى، هتل، اسلحه و اشتياق براى به دست آوردن دختر پيش مى رود. اين 
عناصر در فصل عنوان با هم تركيب شده اند و در برخى لحظات هم رخداد هاى فيلم به گونه اى 
استعارى در فصل مربوطه بازگو مى شود. براى نمونه سقوط دختر از پل در فصل عنوان، به صورت 
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27-“Catch Me If You Can”, Steven 
Spielberg, 2002
28-Tom Hanks 

تصوير 2، خارق العاده ها (گرافيك در تيتراژ، 1388).
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هل دادن او از تراس مهمانى و همچنين 
شخصيت اصلى  "دله دزد" بودن  هويت 
در پالن اول با پريدن او از روى فنس ها 
نشان داده مى شود. تصاوير ساده شده از 
اثر شليك گلوله، تصاوير زنان، خون هاى 
اسلحه  بازيگران  هم چنين  و  ريخته شده 
به دست هم در اين عنوان وجود دارند 
و رنگ غالب عنوان هم اُكر و سياه است. 
     اثر ديگرى كه در اين بحث مى گنجد، 
عنوان ابتدايى فيلم "دفن شده"29 است. 
شايد  جديد  آثار  ميان  در  كار  اين 
شبيه ترين عنوان بندى ها به سبك استاد 
در  باشد.  باس"  "ساول  يعنى  رشته  اين 
توضيح خبرنگار پيش از آغاز مصاحبه  با 
"خورخه كالوا"30 طراِح اين عنوان بندى، 

آمده است: « اين اغواگرى خطوط ساول  باسى در يك فضاى خفه كننده هستند كه عنوان بندى 
فيلم "دفن شده" اثر " رودريگو كورتز" را به نماد تعميم پذيرى مسئله ى مرگ و تنش پوياى موجود 
عنوان بندى  اين  شده ى  محصور  تصاوير  مى بخشد.  جان  مآب  باس"  "ساول  پيچشى  حركت  در 
در ميان عناصر گرافيكى نيز هرچه بيشتر ما را به ديدن داستان فيلم كه زنده به گور شدن يك 

انسان است، تشويق مى كند» (كالوا، 2010).
گونه ى  در  فيلمى  چنين  براى  گونه  باس  ساول  اثر  يك  به  ابتدا  همان  از  كالوا"  "خورخه       
ترسناك انديشيده است. خطوط پايين رونده در طول عنوان بندى با پس زمينه ى محوى از خاك، 
القا كننده ى رفتن به عمق زمين است، يعنى جايى كه شخصيت فيلم درآن جا دفن شده، تصاوير 
مبهمى از عناصر همراه شخصيت (مانند چراغ قوه ى او) نيز براى ارتباط بيشتر با فيلم استفاده 
شده اند. اما دركل اين خطوط و سطوح هستند كه عنوان فيلم را سامان مى بخشند (كالوا، 2010) 

و برخورد گرافيكى در عنوان بندى حرفه  ى طراح گرافيك و تدوين گر رايانه اى فيلم است.

 3)رويكرد نوشتارى (تصوير3)
اين رويكرد مربوط به عنوان بندى هايى است كه عنصر اصلى طراحى شده در آن ها نوشته (تايپ) 
هستند.  گرافيك  طراحاِن  عبارتى  به  و  حروف  طراحان  رشته  اين  در  متخصص  طراحان  است. 
زمانى يك عنوان بندى نوشتارى مى شود كه مهمترين عامل ارتباطى با محتوا و فرم فيلم نوشته 
ناجور"  "حقيقت  لِوينُسن"31،  بارى  ساخته ى"  "ُكره"  دسته  اين  در  گرفته  قرار  نمونه هاى  باشد. 

ساخته ى "ديويس گوگنهايم"32 و "سوفلور" 33 ساخته ى"برونو ساوارد"34 هستند.
در فيلم كره، عنصر نوشتار با تبعيت از اسلوب حركتى ويژه اى گاهى از چپ و گاهى از راست 
وارد مى شود و به انحاء مختلف در مقابل  كره تغيير شكل مى دهد. به گونه اى كه به نظر مى رسد 

از پشت يك فيلتر كروى به نوشته ها نگريسته مى شود (تصوير 3).
    "حقيقت سخت"، مستند برنده ى جايزه اسكار كه به مسئله ى گرم شدن زمين مى پردازد، به 
نحوى ديگر با نوشته برخورد مى كند. به گونه اى كه چند حرف از عناوين زودتر بر صفحه ظاهر 
مى شوند و از هر عنوان براى عنوان بعدى چند حرف باقى مى ماند، و اين حروف به نرمى روى 

تصوير 3، كره (نوشتار در تيتراژ، 1388).

29-“Buried”, Rodrigo Cortés, 2010
30-Jorge Calvo
31- Barry Levinson
32- Davis Guggenheim
33- Le Souffleur
34- Bruno Sauvard
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صفحه به چهار جهت حركت مى كنند، بدون اين كه دوربين كوچكتر ين حركتى داشته باشد. 
حروفى كه قرار است روى صفحه نمانند محو35 مى شوند.  

     در عنوان فيلم "سوفلور" هم نوعى ديگر از برخورد نوشتارى را شاهديم، حروفى كه ساختار 
نا منظمى دارند به گونه اى اتفاقى در فضا رها شده اند و همزمان با حركت دوربين اين حروف 
در كنار هم قرار مى گيرند و در ميان انبوهى از بى نظمى، كلمات و نوشته ها را در چند لحظه 
"دست  مى كنند.  كمك  حروف  رقص  زيبايى  به  خط  همچون  عناصرى  گه گاه  مى دهند.  شكل 

نيافتنى ها"36و "يادمان كامل" 37هم نمونه هاى ديگرى از اين شيوه ى عنوان بندى هستند. 
گاهى هم تايپوگرافى به كمك عنوان فيلم مى آيد و آن را به معنايش نزديكتر و به لحاظ فرم 

به يادماندنى تر مى كند
.

4)رويكرد سينمايى
رويكرد سينمايى در عنوان بندى مربوط به زمانى است كه ايده در ذهن كارگردان يا نويسنده 
شكل مى گيرد و فصل عنوان به مثابه نماى معرف فيلم مطرح مى شود. معموالً در طول چنين 
مى شود.  داده  نشان  خود  روزمره ى  و  معمول  كنش  انجام  حال  در  اصلى  شخصيت  فصل هايى 
جزئى از فيلم نامه محسوب شده و  مشخصه ى اصلى اين نوع عنوان  بندى ها اين است كه يقيناً 
داراى خط روايى اند. " سگ دونى" از"كونتين تارانتينو"38هم، چنين تفكرى دارد. شخصيت ها در 
يك فصل با حالت هاى بازيگرانه ى معرف هويت خود با حركت آهسته راه مى روند. نماى نزديك 

هركدام از شخصيت ها با حك شدن نام بازيگر آن شخصيت همراه است.
    "پيچ تند" 39، اثر " اليوراسُتن"40، نمونه ى ديگرى از اين شگرد است كه چهار دقيقه از يك 
عنوان بندى را به عبور شخصيت از جاده، خراب شدن خودرواش و چگونگى ورود به يك شهر 
را با فضاسازى هاى مرتبط ترسيم مى كند. مشخصه ى اين عنوان بندى ها اين است كه مى توان 
داستان  كنيم  حذف  را  عنوان  اگر  كه  معنى  بدين  دانست،  فيلم  از  بخشى  را  آن  راحتى  به 
از  نوع  اين  زيباى  بسيار  نمونه ى  سينگ"42  "تارسم  اثر   "سقوط"،41  ماند.  خواهد  ناقص  فيلم 
عنوان بندى ها است كه به طور صامت و بسيار هماهنگ با موسيقى، حادثه اى را در ابتداى فيلم 
بازگو مى كند كه شخصيت داستان را در ادامه ى فيلم زمين گير كرده است. نماهاى آرام43با فريم 
ريت44 باال، حركات تنظيم شده ى دوربين، نور و دركل چيدمان صحنه ى اين فصل را به يك 
فصل سينمايى به يادماندنى تبديل كرده است. عنوان بندى سينمايى حاصل تالش نويسنده، 

كارگردان و تدوين گر است.

5)عنوان بندى سينمايى تأكيدى وتدوينى
پس از مشاهده ى نمونه هايى كه در بخش عنوان بندى هاى تأكيدى قرار گرفتند مشخص شد 
كه، عنوان بندى هاى تأكيدى را مى توان به دو گونه تقسيم كرد. گونه ى اول؛ كالژى از تصاوير 
جداى از تصويرهاى اصلى فيلم است و در گونه ى دوم تمام فصل بر يك عنصر كه چكيده ى 
فيلم يا ترجمه ى بصرى نام فيلم است تأكيد مى ورزد. در فيلم " گاو خشمگين" اثر " مارتين 
اين  عنوان  در  است.  رينگ  روى  بر  مشت زن  يك  تمرينى  حركات  تأكيد  عنصر  اسُكرسزى"،45 
حركات  تصاوير  روى  بر  مى كنند  تبعيت  خاصى  اسلوب  46و  "گريد"  از  كه  عنوان  متن  فيلم،  
تمرينى مشت زنى قرار مى گيرند. كارگردان براى تأكيد بر دو نام كارگردان و بازيگر(رابرت دنيرو) 
آن ها را بر زمينه ى سياه ارائه نموده و همچنين عنوان فيلم را با رنگ و اندازه ى متفاوت نمايش 
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35- fade-out
36- Untouchables
37- Total Recall
38- Quentin Jerome Tarantino
39- U-turn
40- Oliver Stone
41- The Fall
42- Tarsem Singh
43- Slow
44- frame rate
45-Martin Scorsese
46-grid
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مى دهد.
     در فيلم" بزرگراه گمشده"47 " اثر ديويد لينچ" 48مفهوم بزرگراه به تصوير جاده اى با خطوط 
راهنماى زردرنگ تبديل شده و در پس زمينه ى متن عنوان بندى با سرعت نمايش داده مى شود. 
پيش تر، در عاشقانه اى (رومنسى) ديگر از "جك كارديف"49 بانام " دختر موتور سوار"50 از همين 
شيوه استفاده شده است. عنوان فيلم " گاتاكا" 51 كه يك تريلر (در گونه ى فيلم هاى هيجان انگيز) 
اين عنوان بندى  شده است. در  ساخته  فورسز"  "ايمجينرى  توسط شركت  هم  است  فوتوريستى 
قرار  تأكيد  دست مايه ى  رنگ  آبى  زمينه اى  بر  مو  و  ناخن  افتادن  از  آهسته  و  نزديك  تصاوير 
مى گيرد. اين ها همه نمونه هايى از عنوان بندى تأكيدى هستند. اين نوع از عنوان بندى بسيار به 
شيوه ى سينمايى نزديك است با اين تفاوت كه به لحاظ روايت چيزى به فيلم اضافه نمى كند، 

يعنى اگر اين عنوان ها را از ابتداى  فيلم حذف كنيم لطمه اى به آن وارد نمى شود.
5-1)عنوان بندى فضاساز؛ كالژ تصويرى

شايد اين عنوان بندى ها به دليل فضاى اغراق شده، تعليق باال و رابطه ى برادرانه شان با فيلم هاى 
ترسناك از معروفترين عنوان بندى ها باشند. مسلماً هركس فيلم هفت اثر " فينچر"52را ديده باشد 
طراحى  تدوين  محوريت  با  عنوان بندى ها  از  دسته  اين  است.  نكرده  فراموش  را  عنوانش  فصل 
مى شود به گونه اى كه عناصر گرافيكى به حاشيه مى روند و مجموعه ى اغراق شده اى از تصاوير 
عموماً نامفهوم و نشانه وار ديده مى شود. در اين برخورد عناصرى از فيلم يا تصاويرى از خود فيلم 
انتخاب مى شوند و در فصل بر آن ها تأكيد مى شود در يك كالم اين عنوان ها همه چيز را فداى 

فضاسازى مى كنند.
     عنوان بندى سريال "دكستر"53 كه بيدار شدن شخصيت و مراحل متوالى اعمال روزانه اش را 
با چاشنى خشونت بازگو مى كند با آن تأكيد زياد بر جزئيات و استفاده از برش هاى ناگهانى54 و 
حس بيان گرانه ى حاكم بر فضا كامًال به عنوان هاى تأكيدى فضاسازانه شبيه است. در "سپيده 
تغييرات  از  تصاويرى  و  مختلف  موقعيت هاى  در  زامبى ها  حمله ى  از  تصاويرى  مردگان"55  دم 
بيوشيميايى و همچنين سخنرانى شخصى در هيئت رئيِس جمهور در يك توالى متأثر از فيلترهاى 
تغييردهنده ى رنگ با جلوه ى آنالوگ راديويى تركيب شده اند. در فيلم ميميك، كه ماجراى آن 
دست كارى بشر در ساختار ژنتيكى حشرات براى ريشه كن كردن يك بيمارى و عواقب تغيير آن 
حشرات است، دست مايه ى تأكيد، تصاوير فيلم و عكس هايى از پروانه ها و حشرات جمع آورى 

شده و سوزن هاى فرورفته در عكس هاى قطعه قطعه و پروانه ها است.
"فينچر"،  ساخته  "هفت"  فيلم  عنوان بندى  در  مى شود،  هم  پيچيده تر  برخورد  اين  گاهى      
تصاويرى مى بينيم كه چكيده ى فعاليت هاى شخصيت منفى است. اين موضوع را بدون ديدن 
فيلم نمى شود تشخيص داد. به جز جلوه محور بودن آثار تأكيدى، ناقص بودن معناى عنوان بندى 
شما  براى  را  برانگيزى  پرسش  داستان  كسى  كه  مى ماند  اين  مثل  است.  آثار  اين  مهم  ويژگى 

تعريف كرده كه جواب پرسش ها تا بازگو كردن داستان دومى مخفى بماند.
     همان گونه كه شروع يك فصل با نماهاى بسته، ايجاد تعليق مى كند، هدف عمده ى اين 
سكانس هاى تأكيدى شلوغ هم، ايجاد سؤال در مخاطب و به قولى ميخكوب  كردن او بر صندلى 
سينماست. در اين گونه عنوان بندى ها، تصويربردار و تدوين گر و گاهى تركيب كننده ى كامپيوترى 

هنرنمايى مى كنند.

5-2)عنوان بندى با تأكيد بر يك عنصر و استفاده از فنون گرافيك
اين نمونه از عنوان بندى نوعى از عنوان بندى هاى تأكيدى را شامل مى شود كه شيوه هاى گرافيكى 
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47-“Lost highway”, David Lynch, 1997
48-David Lynch
49-Jack Cardiff
50-“The Girl on a motorcycle”, Jack 
Cardiff, 1968  
51- “Gattaca”, Andrew Niccol, 1997
52- David Fincher
53- Dexter
54- Jump cut
55-”Dawn of the deads”, by Zack Snyder, 
2004
56-“Mentiras Piadosas”,  Diego Sabanés, 2008
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را براى اجرا بر مى گزينند. در دروغ هاى عشق56 ما فضاى خانه اى را مى بينيم كه دوربين به كنج هاى 
تاريك آن مى رود و حروف و نقوش57 به عناصر فيلم حال و هواى ويژه اى بخشيده اند. در فيلم "مكس 
پين"58، تصاوير پرداخت شده ى كامپيوترى از شليك آتش و دود اسلحه در پس زمينه ى عنوان بندى 
است، چرا كه فيلم حول اين محور مى گردد. برخورد گرافيكى زمانى  كارايى دارد كه ايده ى طراح 
با كيفيات گرافيكى همچون كنتراست، حركت و تبديل شدن عناصر بر اساس شباهت فرمى آن ها 
بيان مى شود. " مرد آهنى" نمونه ى ديگرى است كه جزئيات يك بدن آهنى را با خطوط رنگى در 
فضايى سه بعدى نشان مى دهد. ارتباط اين فصل عنوان  با فيلم، برگزيدن يك عنصر خاص و تأكيد 
بر آن است. همان گونه كه "مكس پين" اسلحه را به عنوان عنصر تأكيدى انتخاب مى كند بزرگراه 
گمشده يك جاده ى خط كشى شده را و"گاتاكا  " افتادن ناخن را برمى گزيند، فيلم مردآهنى هم يك 

آدم آهنى را براى نمايش فصل عنوان بندى انتخاب مى كند.

6)عنوان بندى  با رويكرد نقاشى متحرك (تصوير 4)
همان گونه كه پيشتر  اشاره شد، تفاوت ميان گرافيك متحرك و نقاشى متحرك به تعاريف كالسيك 
اين رشته و جزئيات اختصاصِى آن يعنى د وره هاى حركتى، طراحى شخصيت، تركيب و غيره باز 
كالسيك  معناى  به  نقاشى متحرك  شيوه ى  از  علنى  طور  به  عنوان بندى ها  از  دسته اى  مى گردد. 
اتم  بمب  چالش  و  طبيعت  مسئله ى  نمادين،  نگاهى  با  "كمپانى"كه  عنوان بندى  مى جويند.   فايده 
را به نمايش مى گذارد، به شيوه ى نقاشى متحرك محور طراحى شده است. شايد ساخته شده در- 
يوگوسالوى59 هم نمونه ى موفق ديگرى در اين شاخه است. Tekkonkinkreet 60 و عصر تحول61 از 

ديگر عنوان بندى هاى ساخته شده با اين شيوه هستند.

نتيجه گيرى
نمونه هاى آورده  شده در اين پژوهش بر مبناى دو معيار ارتباط با محتواى فيلم و شيوه ي استفاده 
به  مى كنند.  برقرار  ارتباط  فيلم  با  خاصى،  شيوه ى  به  فنون  از  بعضى   شده اند،  تقسيم بندى  شده، 
عنوان مثال شيوه ى ارتباط تأكيد بر يك عنصر توسط نوشته نمى تواند انجام شود و شيوه ى اجرايى 
فضاسازى مونتاژى با فنون سينمايى صورت مى پذيرد. پس در بخش شيوه هاى اجرا در نهايت به 
اين موارد مى رسيم: 1- عنوان بندى با رويكرد تصويرسازانه 2- عنوان بندى گرافيكى 3-عنوان بندى

57- patterns
58- “Max Payne”, John Moore, 2008 
59«Made in YU», Mico Lazik, 2005
60- «Tekkonkin- kreet», Michael, 2006
61- «Aeon Flux» Peter,Chung ,1991
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تصوير Tekkonkinkreet ،4 (گرافيك در تيتراژ، 1388).
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 نمونه فيلم هاشيوه ي ارتباط با داستان و محتوى شيوه ى اجرا
شبكه، مرد آهنى، راك ان رول، كيس كيس بنگ بنگ، شرلوك فضاسازى در كنار داستانرويكرد تصويرسازانه 

اياالت  اسنيكت،  لمونى  متحرك،  مرده ى  موميايى3،  هلمز، 
متحده ي تارا

ناخداى مقدمه ي فيلم رويكرد سينمايى زنجبيلى،  شيرينى  از  گاز  سقوط،  تند،  پيچ  دونى،  سگ  
خشمگين،  گاو  غرب،  در  روزگارى  روزى  مالهالند،  خيابان  جنگ، 
بچه ى  گلوله،  تيغ2،  زامبى ها،  سرزميِن  شب،  شنبه  هيجاِن 

اشتباهى، دليكاتيسن،
هفت، دكستر، سپيده دم مردگان، ميميك، مأموريت غيرممكنفضاسازى در كنار داستان؛ كالژ تصويرى رويكرد سينمايى
گاو خشمگين، بزرگراه گمشده، دخترموتور سوار، گاتاكاتأكيدى سينمايى بر عنصرى از فيلم رويكرد سينمايى

دروغ هاى عشق، مكس پَين، مردآهنىتأكيدى گرافيكى بر عنصرى از فيلمرويكرد گرافيكى
ليگ گرافيك صرف؛ خالصه اى از داستانرويكرد گرافيكى افسانه،  از  عجيب تر  بگير،  منو  ميتونى  اگه  خارق العاده ها، 

ليِگ  قتل،  يك  آناتومى  جاعل ها،  بنگ،  بنگ  كيس  عدالت،كيس 
عدالت، خوب بد زشت

يوگوسالوى، تكون كين كريت، عصر تحولمقدمه ي فيلم رويكرد نقاشى متحرك
حقيقت سخت، سوفلور، كره، يادماِن كامل، دست نيافتنى هابى ارتباط با داستان (ارتباط ضمنى)برخورِد نوشتارى

بدين ترتيب به نوعى از دسته بندى رسيديم كه به طور هم زمان  شيوه ى اجرايى و ارتباط با محتوا 
را لحاظ كرده و عنوان بندى ها را در انوع معدودى قرار مى دهد. در فيلم ها و سريال هاى بررسى شده

 شيوه ي اجراى سينمايى از سه طريق و شيوه ى گرافيكى از دو طريق با فيلم و داستان آن ارتباط 
برقرار مى كند. طراح مى تواند با آگاهى از شيوه هاى مختلف، راه خود را براى شروع فرآيند طراحى 
برگزيند. دسته بندى عنوان بندى ها بر دو معيار ذكر شده مى تواند دقيق تر و حرفه اى تر باشد و اين 
پژوهش مى تواند دست مايه ى پژوهش هاى بعدى باشد تا ارتباط شيوه ى انتخاب شده براى طراحى 
عنوان بندى با نوع سينمايى و حال و هواى فيلم، دامنه ى مخاطبان فيلم و ساير متغيرها را گسترش 

دهد.

                            بررسى شيوه هاى اجرايى عنوان بندى  و نحوه ي ارتباط اين شيوه ها با محتواى فيلم

نوشتارى 4-عنوان بندى سينمايى 5- عنوان بندى تدوينى 6- عنوان بندى با محوريت تصوير متحرك. 
در بررسى شيوه هاى ارتباط فصل عنوان با موضوع فيلم به اين نمونه ها بر مى خوريم: 1- مقدمه ي 
فيلم 2- بازگويى مستقيِم خالصه ى داستان 3- تأكيد بر عنصرى از عناصر فيلم. 4- ايجاد فضايى 
مبهم و مرتبط با فضاى فيلم 5- بى ارتباط با داستان. در كنارهم گذاردن اين دو نگاه ما را به اين 

دسته بندى مى رساند:
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