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چکیده
با پيشرفت تکنولوژی و ارتباط طراحی گرافيک با حوزه هایی هم چون سينما و اضافه شدن عنصر زمان، حرکت و عناصر 

مکمل همچون موسيقی به تایپوگرافی، ابزار بيانی مهمی به نام تایپوگرافی  متحرک شکل  گرفته است که با گسترش 

دیدگاه های انتقادی در حوزه ی علوم انسانی و هنر، به امکانی ویژه برای بيان انتقادی، تبدیل  شده  است. انتشار روزافزون 

تایپوگرافی های متحرک انتقادی، این پرسش را مطرح می کند که مهم ترین تدابير بصری و راهکارهای القای معنی در 

تایپوگرافی  متحرک کدام اند؟ پژوهش پيش رو، با مشاهده و مطالعه در منابع کتابخانه ای، دیجيتالی و غيره به شيوه ی 

توصيفی و تحليلی انجام می پذیرد و با هدف دستيابی به مهم ترین راه کارهای بصری متحرک سازی برای بيان انتقادی، به 

مطالعه ی عناصر بصری تایپوگرافی متحرک می پردازد و با تحليل چند نمونه، به جستجوی ظرفيت های دیداری در بيان 

انتقادی می پردازد. جامعه ی نمونه، آثاری است که با جستجوی هدفمند در وب سایت های بارگذاری ویدیو به دست آمده 

است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تایپوگرافی متحرک ميان وجوه دیداری حروف و متون ادبی، موسيقی، سينما و 

موضوعات گوناگون ارتباطی معنادار برقرار می کند که به تأثيرگذاری بيشتر پيام می انجامد. نتایج تحليل نمونه ها نشان 

می دهد که مهم ترین ویژگی های این آثار عبارت اند از: استفاده از حروف بيان گر، هماهنگی فرم  حروف با محتوای پيام، 

عدم یکنواختی در اندازه، سبک و وزن حروف، خوانایی در زمان کوتاه و استفاده ی محدود از تصویر فيگوراتيو و رنگ.
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ارتباطات دیداری، همواره در طول زمان، با توجه به ویژگی ها و نيازهای 
هر دوره در حال تغيير و تحول بوده است. در نيمه ی اول قرن بيستم، 
جنبش های  شد؛  ایجاد  گرافيک  طراحی  حوزه ی  در  گسترده ای  تحول 
اجتماعی، جنبش های هنر مدرن، سياست، جنگ و به تبع آن نيازهای 
ارتباطی آن دوران، وقوع انقالب دیجيتال و پيشرفت های تکنولوژی سبب 
گسترش گرافيک دیزاین، شيوه ها و کارکردهای این حوزه شده اند. در این 
ميان تایپوگرافی به عنوان یکی از مقوالت مهم، دستخوش تغييرات فراوان 
شده و نه تنها با خارج شدن از شکل سنتی، دچار دگرگونی شده است، 
بلکه کارکردهای ویژه ای در ارتباطات دیداری و اجتماعی پيدا کرده است، 
به طوری که امروزه به یکی از حوزه های مهم ارتباط دیداری تبدیل شده 

است.
تایپوگرافی مقوله ای چندوجهی است که به واسطه ی وجوه تصویری، 
محتوایی و معنایی و آميختگی با ساختار زبانی، از درک پذیری و تأثيرگذاری 
بسياری نسبت به مقوالت دیگر ارتباطات دیداری، برخوردار است )هيلنر، 
با  ارتباط طراحی گرافيک  با پيشرفت بيشتر تکنولوژی و   .)16 ،1395
حوزه های مختلف مانند سينما و همچنين اضافه شدن عنصر زمان، حرکت 
و عناصر غير بصری مکمل همچون موسيقی به تایپوگرافی، ابزار بيانی 
مهمی به نام تایپوگرافی متحرک1 شکل گرفته است که به تدریج از طراحی 
عنوان بندی فيلم، تکامل یافته است. اگرچه این شاخه حوزه ای مبتنی بر 
تکنولوژی های تصویر است، اما با گسترش دیدگاه های انتقادی در حوزه ی 
علوم انسانی و هنر، به امکانی ویژه برای بيان مضامين انتقادی، به جهت 
تأثيرگذاری بيشتر، تبدیل  شده است. تایپوگرافی متحرک، ارتباطی کالمی 
و غيرکالمی را در بستر تایپوگرافی تصویری ایستا، با کمک حرکت ميسر 

می سازد و می تواند تأثيرات بيانی قوی تری را ایجاد کند و با استفاده از 
ارتباطی  بازنمایی احساسات، قدرت  امکان  عنصر زمان، حرکت و صدا، 
متن را افزایش می دهد. همچنين به نظر می رسد متحرک سازی، تأثير 
قابل توجهی بر ميزان توجه مخاطب به موضوع داشته و با دخالت عنصر 

زمان، اثر به متنی روایت گر و داستان پرداز تبدیل می شود.
اما چگونه تایپوگرافی متحرک، به بيان بهتر مفاهيم انتقادی کمک 
بيان  ميان  نسبتی  قابليت های آن چيست و چه  و  می کند؟ ظرفيت ها 
انتقادی و جنبه های متحرک تایپ برقرار است؟ این پژوهش، تالشی برای 
یافتن پاسخ به این پرسش ها و نيز روشی برای کشف ارتباط ميان گرافيک 
دیزاین انتقادی و تایپوگرافی متحرک، ازاین  رو بامطالعه ی آثار تایپوگرافی 
متحرک، به جست وجوی ویژگی ها و قابليت های دیداری این حوزه، در 

جهت بيان مفاهيم انتقادی، می پردازد.
 در ایران، تایپوگرافی متحرک کم تر شناخته شده است و از ميان آثار 
اندکی که در این حوزه توليد شده است، به ندرت اثری با بيان انتقادی 
یافت می شود. همچنين در ميان منابع مکتوب، آثار چندانی درزمينه ی 
طراحی گرافيک انتقادی، به چشم نمی خورد؛ بنابراین، پرداختن به این 
مقوله برای جامعه ی طراحی گرافيک، از اهميت فراوان برخوردار است. در 
پژوهش حاضر تالش بر این است که با پرداختن به مباحث نظری و مطالعه 
و تحليل آثار موجود، ایده ها و مفاهيم بالقوه برای بيان انتقادی از زندگی 
و اجتماع معاصر مورد تأکيد قرار گرفته و زمينه هایی برای طراحان فراهم 
کند تا مهارت های ارتباط دیداری را به عنوان ابزاری قدرتمند، در راستای 

تغييرات اجتماعی به کارگيرند.

روش پژوهش 
این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت کيفی است و 
با مشاهده و مطالعه در منابع کتابخانه ای، آرشيوی، دیجيتالی و غيره به 
شيوه ی توصيفی و تحليلی انجام می پذیرد. در تحليل داده ها، از روش های 
تحليل بصری استفاده می شود. مطالعات انجام گرفته برای این تحقيق بر 
مطالعات عنوان بندی فيلم و دیدگاه های انتقادی در طراحی گرافيک استوار 
است. براونی تایپوگرافی متحرک را به عنوان »تکنيک انيميشن کلمات« 
توصيف می کند. از دیدگاه او در تایپوگرافی متحرک، حروف را می توان 
به طور جداگانه و مستقل از کلمات جدا کرد، آن ها می توانند به طور رسمی 
با تقسيم و اتصال تغيير شکل داده شوند )Brownie, 2012(. انتخاب 
نمونه ها در این پژوهش به شيوه ی کيفی است. »نمونه گيری کيفی بر 
اساس نطریه های احتمال آماری قرار ندارد و انتخاب نمونه در مطالعات 
 .)131:1385 )حریری،  می گيرد«  انجام  هدف مند  صورت  به  کيفی 
نمونه های تحليل در این پژوهش آثاری از تایپوگرافی متحرک با مضامين 
انتقادی است که با جستجوی هدفمند بر اساس محتوای انتقادی شان در 

وب سایت های بارگذاری ویدیو به دست آمده است.

پیشینه پژوهش 
در جستجو برای پيشينه ی موضوع مقاله حاضر، پژوهش یا پژوهش های 

مستقيم در ارتباط با رویکرد انتقادی در تایپوگرافی  متحرک یافته نشد، اما 
پژوهش های جداگانه ای در هر یک از حوزه ی ادبيات نظری این پژوهش ، 

یعنی تایپوگرافی متحرک و طراحی انتقادی به شرح زیر بدست آمد. 
ایجاد شخصيت ها  و  اثرگذار  با عنوان »بررسی محتوای  مقاله ای  در 
در تایپوگرافی  متحرک« نوشته ی شادمهری طوسی  )1393(، تایپوگرافي 
متحرک ارمغان آورنده قدرت بياِن فيلم معرفي می شود و نقش نمودهاي 
بصري حروف و تنوع ساختار حروف در جهت گيری دید و تعامل و انتقال 
مفهوم را مورد بررسی قرار می گيرد. همچنين هوستتلر2 در مقاله ی »اتحاد 
تایپوگرافی و حرکت در ارتباط دیداری« به نحوه ی آموزش تایپوگرافی 
برای  را  متحرک  تایپوگرافی  اصول  و  پرداخته  دانشجویان  به  متحرک 
آموزش، در دسته بندی چهارگانه قرار داده است و ویژگی ها و قابليت های 
این حوزه را در هر دسته بررسی کرده است )Hostetler, 2006(. بودین 
و پيگنول3 در مقاله ای با عنوان »تایپوگرافی متحرک متکی بر پيام رسانی 
سریع« به نقش عنصر زمان در تایپوگرافی متحرک پرداخته و شيوه های 
این  نتيجه ی  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  متحرک  تایپوگرافی  ساخت 
پژوهش نشان می دهد که تایپوگرافی متحرک باوجود عنصر زمان و انواع 
 Bodine & Pignol,( حرکت، پيام ها را سریع تر به مخاطبين منتقل کند

.)2003
در زمينه ی طراحی گرافيک انتقادی نيز مجموعه مقاالتی با عنوان 
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فاشيسم،  و  نژادپرستی  با  مبارزه  »حضور گرافيک در تحوالت سياسی: 
امریکا پس از 11 سپتامبر، هنر آزادی«، نوشته ی آریا کسایی)1385( به 
نقش آثار گرافيک دراعتراض به مسائل سياسی و اجتماعی معاصر پرداخته 
است. همچنين کلين پيتر4 در مقاله ی» نوآوری در تایپوگرافی و انتقاد 
منفی با سيری تاریخی در تایپوگرافی«، آثار طراحانی را بررسی می کند 
که در انتقاد به طراحی سنتی، دیزاین های تازه و نویی را خلق کرده اند 
  .)Kleinpeter, 2010 (و گفتمان دیزاین موجود را به چالش کشيده اند

پژوهش هایی که هم زمان  پيشينه، کاستی موجود در  در مطالعه ی 
انتقادی را مورد توجه قرار دهد  موضوع تایپوگرافی متحرک و طراحی 

ضرورت انجام پژوهش حاضر را هر چه بيشتر یادآوری می نماید.

تایپوگرافی متحرک
تایپوگرافی متحرک یا کينتيک تایپوگرافی، متنی است که در طول 
زمان، اندازه؛ رنگ یا موقعيت آن تغيير می کند. ریشه ی کلمه ی کينتيک، 
 Pooler,( از کلمه ی یونانی کينن به معنی حرکت دادن شکل گرفته است
42 ,2013( و مترادف دیگری که برای آن به کار می رود »تایپوگرافی 
جنبشی« است. تایپوگرافی متحرک به تدریج از عنوان بندی فيلم شروع 
شد و سپس با ورود رسانه های دیجيتال، بيشتر تکامل یافت. نظریه پردازان، 
تایپوگرافی متحرک را به عنوان »تلفيق تایپوگرافی و حرکت« یا »متونی که 
طی زمان حرکت و تغيير می کنند« نيز توصيف می کنند، اما باربارا براونی5 
معتقد است که این تعاریف برای تایپوگرافی متحرک، کافی نيست، چراکه 
ساختار بسيار پيچيده ای دارد. این تعاریف به نمایش متون متحرک بر روی 
صفحه نمایش در مقياس های خاص، به یک ساختار حرکتی یکپارچه در 
ورود و خروج به صحنه و به تکرار بدون تغيير شکل آن ها اشاره می کند؛ 
اما در تایپوگرافی متحرک، ظرفيت های فراوانی برای به کارگيری حروف 
به صورت مجزا از کلمه وجود دارد. حروف یک کلمه می توانند به صورت 
متعارف و یک شکل کنار هم قرار بگيرند یا می توان بر حسب نياز از تدابير 
الزم برای استقالل و تأکيد روی شخصيت هر حرف یا کاراکتر استفاده 
از  یا  کرد. حروف را می توان به شکل رسمی و متداول تغيير شکل داد 
 Brownie, 2012,( روش های ساختارشکن برای تغيير روابط آن بهره برد
2-1(. براونی در این چارچوب، تایپوگرافی متحرک را به عنوان »تکنيک 
انيميشن کلمات« توصيف می کند و به عقيده ی او، کينتيک تایپوگرافی را 
باید از شاخه های دیگر تایپوگرافی یعنی »تایپ درحرکت«6 و »تایپوگرافی 
سيال«7 جدا دانست. تایپ درحرکت، برای هر متنی به کار می رود که 
ازنظر مکانی در صفحه ی صفحه نمایش تغيير می کند و حرکت لغزشی را 
به یک یا چند روش خاص تکرار می کنند. همچنين تایپوگرافی سيال به 
تغيير شکل رسمی حروف درنتيجه دگرریختی8 در ساختارهای کالبدی9 
آن اشاره دارد. جریان متون در عنوان بندی های پایانی فيلم، نمونه ای از 
تایپوگرافی سيال است )Turgut, 2012, 586(؛ اما تایپوگرافی جنبشی، 
بيشتر در آثار موشن گرافيک و عنوان بندی آغازین فيلم دیده می شود و 
عمدتاً در محدوده ی حاالت و احساسات، همراه با صدا و موسيقی شکل 
می گيرد؛ بنابراین کينتيک تایپوگرافی را باید کامل تر از دیگر نوشتارهای 
حرکتی دانست و درواقع تایپوگرافی سيال و تایپ درحرکت، شاخه ای از 

تایپوگرافی متحرک هستند.
کلمات می توانند بدون تغيير موقعيت مکانی، رفتاری از خود بروز دهند. 

مثاًل حروف می توانند کش بيایند، کج وکوله شوند، از هم سوا شده و یا 
دوباره سرهم بندی شوند و حرکت را بدون جا به جا شدن در صفحه  نمایش 
دهند )Turgut, 2012, 587(. طراح با ارجاع به ویژگي هاي آوایي حروف 
و با استفاده از تغيير در شکل، اندازه، حرکت، وضوح و عمق و غيره، می تواند 
بعد جدیدی به معنا و پيام اثر ببخشد و با استفاده از عنصر صدا، موسيقی، 

تغيير نور و رنگ معنی جدیدی در یک کلمه ایجاد کند.
طراحی متحرک به قوانين فيزیکی دنيای واقعی تعهدی ندارد، ازاین رو 
می تواند در فضا و ضرباهنگ گسترده ای طراحی شود و فرصت نامحدودی 
برای طراح فراهم کند. همچنين به سبب زمان محوربودن، فضای گسترده و 
عناصر غير بصری مکمل، امکانات ویژه ای برای ارائه ی پيام ها ارائه می دهد. 
انتقال سریع تر اطالعات، روایتگری و داستان گویی، بازنمایی احساسات و 

شخصيت بخشی به کلمات، بخش مهمی از این امکانات هستند.
انسان ها به واسطه ی حضور مداوم و همه جانبه ی اطالعات در عصر حاضر، 
فرصت کافی برای خواندن اطالعات را ندارند؛ اما در هرلحظه از زندگی، با 
انبوهی از اطالعات مواجه می شوند که از طریق رسانه های مختلف دریافت 
می کنند. ازآنجاکه مغز انسان اطالعات را به صورت بصری بهتر تحليل و 
ذخيره می کند، استفاده از رسانه ی مناسب برای انتقال اطالعات ضروری 
است. تایپوگرافی متحرک اطالعات کمی یا کيفی را، به طوری که درک 
آن برای مخاطب آسان تر باشد، نمایش می دهد. چراکه به واسطه ی عنصر 
حرکت، از ظرفيت زمانی و بيانی قابل توجه و مؤثری برای انتقال اطالعات 
و تأثير بر مخاطب برخوردار است. نمونه های تأثيرگذار انتقال اطالعات، 
امروزه در موشن گرافيک های تلویزیونی مشاهده می شود. بازنمایی حرکت 
حروف به منظور ارائه ی مؤثر اطالعات و داده های آماری صورت می گيرد 
و اطالعات و گزارش های علمی داده محور، گاهی محتوای اصلی یک اثر 
متحرک می شوند )کهوند، 1396، 47(. گذشته از اینکه اثر متحرک حجم 
زیادی از اطالعات را منتقل می کند، به مخاطب نوع جدیدی از تعامل را 
معرفی می کند که با نمونه معمولی گرافيک ثابت متفاوت است )بابيک، 
پيبرنيک و مرواک، 1396، 120( به نحوی که اگر مخاطب قرار باشد، ميان 
یک متن ثابت و متحرک، یکی را انتخاب کند، اثر متحرک را به دليل 
از قابليت  انتخاب می کند. نمونه ی دیگر  باورپذیرتر بودن آن  جذابيت و 
اطالع رسانی اثر متحرک، عنوان بندی فيلم است که اطالعات شناسنامه ی 

فيلم را به مخاطب منتقل می کند.
در فرایند حرکت بخشيدن به متن و مداخله ی عنصر زمان، ماهيت 
اثر دچار تغيير و استحاله شده، به متنی روایتگر و داستان پرداز تبدیل 
می شود و جذابيت ویژه ای به متون متحرک می بخشد و روند انتقال پيام 
را به فرایندی داستان گو و روایتگر تبدیل می کند )کهوند، 1396، 47(. 
روایتگری تنها به منحصر به تایپوگرافی متحرک نيست، بلکه ویژگی تمام 
آثار متحرک، پویانمایی، ویدیو، موشن گرافيک و غيره است. متز معتقد 
است که حتي فيلم هایی که آن ها را غيرداستانی می خوانيم، مانند فيلم های 
مستند، کوتاه، فيلم های آموزشي و غيره، در بيان خود از همان ساز و 
 Metz, 1972,( کاری برخوردارند که در فيلم های داستاني وجود دارد
114(. بر همين اساس، تایپوگرافی متحرک نيز همان قابليت داستان گویی 
و روایتگری را داراست. در یک اثر متحرک روایت در طول زمان شکل 
نمایش داده می شود، ذهن مخاطب،  از هر فریمی که  می گيرد و پس 

خواه ناخواه در انتظار فریم بعدی است.

بيان انتقادی در نمونه هایی از آثار تایپوگرافی متحرک
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در متون متحرک، کلمه ممکن است یک صوت یا یک وجود فيزیکی را 
نمایش دهد و با خود عناصر ارتباطی احساسات و بيان را که تا پيش ازاین 
در قلمرو فيلم و ویدیو بودند به همراه  آورد. ميزان سرعت و تنظيم ریتم 
سرعت می تواند مستقيم با دخل و تصرف در زمان، در ایجاد یک حالت 
احساسی،  محتوای  انتقال  تکنيک های  مهم ترین  از  یکی  باشد.  مؤثر 
حرکت تشبيهی11 است، حرکت تشبيه ی با استفاده از حرکاتی که یادآور 
احساسات انسانی است، به انتقال محتوای عاطفی می پردازد. به عنوان مثال، 
ارتعاشات کوچک و لرزش می تواند احساس ترس، شور، هيجان یا خشم 
را انتقال دهد یا حرکتی مشابه شل شدن عضالت بدن، بر روی یک کلمه 
 Forlizzi , Hudson( می تواند احساس منفی مانند نااميدی داشته باشد

.)& Lee, 2002, 3
وانگ و همکارانش12 در سال 2004 تحقيقاتی در زمينه ی اثرگذاری 
تایپوگرافی متحرک انجام دادند. آن ها حدود بيست اثر متحرک مختلف که 
احساسات متفاوت مانند خوشحالی و ناراحتی را بازنمایی می کرد، نمایش 
دادند و با استفاده از حسگرهای واکنش گالوانيزه برای تشخيص هيجان 
بينندگان، ثابت کردند که هنگامی که متن متحرک استفاده می شود، ميزان 
پاسخ عاطفی افزایش می یابد و این بدان معنی است که متن متحرک 
می تواند احساسات را انتقال دهد. بودین و پيگنال )2003( در تحقيقات 
مشابه، اثر عاطفی متون متحرک را در ارتباطات پيام رسانی فوری بررسی 
کردند و نتيجه گرفتند که متون متحرک توانایی چشمگيری به شيوه 
 .)Bodine & Pignol, 2003, 2(است افزوده  افراد،  احساسات  انتقال 
همچنين متون متحرک می تواند »شخصيت« افرادی که پيام های متحرک 
تعيين  به  شروع  پيام،  خوانندگان  به طوری که  دهد،  نشان  می سازند  را 
شخصيت  نویسنده ی پيام متحرک می کنند. طرح های پژوهشی ذکرشده 
انتقال احساسات و  تایپوگرافی متحرک برای تقویت  نشان می دهد که 

عواطف کلی متون مؤثر است.
بين  رابطه  بررسی  به   ،)2003( هادسون15  و  فورليزی14  لی13،   
ویژگی های تحرک متن و احساسات خاص پرداخته اند. آن ها در مطالعه 
خود، نشان دادند که متن متحرک می تواند به طور مداوم با الگوهای از پيش 
تعيين شده برای ارتباط احساسات خاص مورداستفاده قرار گيرد. همچنين 
نتيجه گرفتند که پارامترهای تایپوگرافی متحرک با ویژگی های عروضی 
صداها مطابقت دارند که احساساتی مانند ميزان گفتار و حجم صدا را 
بيان می کنند. همچنين ویژگی های متحرک متن مانند افزایش اندازه یا 
حرکت به سمت باال یا پایين مربوط به ویژگی های صوتی مانند زیرو بمی 
صدا، درجه صدا است، حرکات متن به سمت باال یا پایين ممکن است به 
زیروبمی خيزان و افتان اشاره کند و افزایش و کاهش اندازه متن ممکن 

.)Rashid,2008, 20( است بيانگر ميزان صدا باشد
عالوه بر حرکت، صداگذاری در بيان احساسات مؤثر است. زبان گفتاری 
دارای مؤلفه هایی است که مربوط به ریتم، آهنگ، بلندی صدا و دیگر 
هنگام  ميز  روی  کوبيدن  مثاًل  است:  شنيداری  و  گفتاری  ظرفيت های 
 .)28 طوسی،1393،  )شادمهری  است  عصبانيت  بيانگر  کردن  صحبت 
اگر کلمه ای همراه با صدای کوبيده شدن یک دست روی ميز در صفحه 
ظاهر شود، عصبانيت را القا می کند. همان طور که در یک صحنه ی فيلم 
یا انيميشن، ممکن است موسيقی متن، احساس ترس، هيجان یا غم را 

تشدید کند.

عناصر بصری در تایپوگرافی متحرک
تایپ فیس: انتخاب قلم نقش محوری در تایپوگرافی متحرک ایفا 
می کند. همان طور که در زبان لحن های مختلفی وجود دارد. در نوشتار نيز 
خطوط مختلفی وجود دارد. طراحی حروف باید بتواند آنچه را که لحن صدا 

به شنونده انتقال می دهد، به بيننده ی طرح انتقال دهد.
اندازه ی حروف: فاصله ی بين باالترین قسمت حروف تا پایين ترین 
به عنوان  دیجيتال  حروف  طراحی  در  کرسی،  روی خطوط  آن  قسمت 
بندی  واحد  پوینت16  به وسيله ی  و  گرفته شده  نظر  در  حروف  اندازه ی 
می شوند )Woolman & Belantoni, 2001, 9(. در تایپوگرافی متحرک، 

اندازه حروف به واسطه ی نوع عملکرد و نقش آن، تغيير می کند.
عوامل  از  یکی  تایپوگرافی،  در  فواصل  یا  مجاورت  فواصل حروف: 
بنيادی در تایپوگرافی های چاپی و نوری است. در واقع فواصل در تشخيص 
سلسله  مراتب دیده شدن و خواندن کلمات   در صفحه و در نتيجه درک 
 Woolman & Belantoni, 2001,( معنایی حروف نقش اساسی دارد
48(. در تایپوگرافی تغيير فواصل حروف و کلمات به گونه ایاست که با توجه 

به دو مسأله ی سرعت خوانش و درک مطلب صورت می گيرد.
حروف  به   مثابه فرم: نمایش حروف به عنوان یک فرم، حس خصوصيات 
منحصربه فرد حروف و نمایشی انتزاعی را ایجاد می کند. وقتی نوشته ها 
به عنوان فرم مشاهده می شوند دیگر در جایگاه حروف خوانده نمی شود، 
چراکه از طریق تحریف، بافت و بزرگی دستکاری شده و به فضای بيرون 
انداخته می شود. این فضا تبدیل به صحنه ای کنشگر و مؤثر می شود و بعد 
جدیدی به محيط بصری ما می دهد )هوستتلر، 1396، 140(. در اغلب آثار 
تایپوگرافی متحرک، اشکال و فرم هایی جدا از حروف، استفاده می شود که 
در جهت تکميل حروف یا تأکيد بر موضوع موردنظر هستند. به طور مثال 
ممکن است در اثری مربوط به جنگ، از تصویر اسلحه یا کودکان همراه با 

نوشته ها استفاده شود.
فضا: در شکل گيری یک اثر، در کنار نشانه ها تصویری و نوشتاری، 
عناصر دیگری در قالب رسانه نيز وجود دارد. این که یک پيام در چه قالبی 
ارائه می شود، تغييرات اساسی را در نحوه ی ایجاد آن به وجود می آورد: قاب 

تصویر، ساختار گرید، زمينه، عمق و بعد و غيره.
قاب تصویر: در محيط تایپوگرافی متحرک وابسته به زمان، قاب یا 
چهارچوب به صفحه نمایش اشاره می کند که برای نمایش اشيای در حال 
حرکت، ساختی کنشگر از فضا یا زمينه است. تعدادی از قاب های متفاوت، 
توهم حرکت را در تصور ما ایجاد می کند. قاب بسته به کاربردش، نسبت 
مشخصی دارد، نسبت ابعاد قاب، رابطه ی بين عرض و ارتفاع قاب است و با 

عنوان x و y ارائه می شود )هوستتلر، 1396، 141(.
زمان: تمامی رسانه های تصویر متحرک، با نمایش وقایع در زمان سر 
و کار دارند. زمان دارای پيوستاری است که از گذشته تا حال و آینده 
را می پيماید و می تواند در یک محور متغير ارائه شود. زمان برای ایجاد 
تغييراتی در جهان واقعی مورد نياز است و شامل مفاهيمی از طول، دوره، 
دوران، عصر، قدمت و سال می شود و به همين خاطر تا یک بيليونيم 
ثانيه دارای اهميت است. زمان به صورت دوره ای17، هم زمان18 یا موزون19 
انگاشته می شود. زمان واقعی20 حاکی از جریان زمان در محيط واقعی و 
ملموس - یعنی جهان واقعی است که با جهان زمانی که در محيط های 
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رسانه ها مثل فيلم یا تلویزیون نشان داده می شود متضاد است، درک زمان 
و  )پوکاک  است  ضروری  می سازد  متحرک  تصاویر  که  فردی  هر  برای 

رزبوش، 1386، 100(.
بسته به اینکه طراحی برای فيلم، ویدیو و با رسانه دیجيتالی است، هر 
فرمت استانداردی مربوطه به خود برای اندازه گيری زمان دارد. در فيلم 
 21)f.p.s( و ویدیو، زمان به صورت عددی به عنوان تعداد فریم ها در ثانيه
توصيف شده است. درواقع توالی فریم ها، در زمان های مشخص است که 
حرکت را تداعی می کند. دو نوع فریم متفاوت وجود دارد: فریم های کليدی 
و فریم های ميانی. فریم های کليدی در ابتدا و انتهای یک حرکت قرار 
دارند و تغييرات در توالی یک حرکت را ثبت می کنند. فریم های ميانی 
ميانی  فریم های  تعداد  تنظيم  می شوند.  واقع  کليدی  فریم  دو  بين  در 
باعث می شود شیء در حال حرکت، آرام تر یا سریع تر به نظر برسد. این 
حرکات سریع و آهسته، احساسات متفاوتی را بازنمایی می کند. حرکت 
سریع اثر قدرتمندتری ایجاد می کند و خالق شدت بيشتر در احساساتی 
چون شگفتی، خشم، تنفر، وسواس، تحرک، رقابت، فشار، ترس یا وحشت 
است، حرکت آهسته حسی از سستی، صلح، آرامش، صفا یا لذت می کند 

)هوستتلر،1396، 142(.
حرکت: در اثر متحرک، مخاطب تجربه ای از ارتباطات بصری متحرک 
را در یک فضا، به واسطه زمان مشاهده می کند. با استفاده از حرکت، اشيا 
در فضا ظاهر یا ناپدید می شوند. جریان حرکت که از ترکيبی از سرعت های 
ریتميک انفعالی و فعال تشکيل شده، باید تعادلی را حفظ کند که توازن 
نهایی زمان را تعدیل کند. شدت حرکت، ذهن مخاطب را به واسطه تصور 

از طریق تشدید هيجان، تحت تأثير قرار می دهد.
توالی سکانس ها: در رسانه های مبتنی بر زمان، توالی از مجموعه 
ممتدی از اشيا یا صحنه هایی که در ساختاری خطی ترتيب یافته تشکيل 
شده و واحدی روایتگر را در برمی گيرد که توسط زمان تنظيم می شود 
یا  و  انتقالی  موقعيت  دو  از  سکانس ها  توالی   .)142 )هوستتلر،1396، 
جهت دار در کادر تصویر پيروی می کند. در موقعيت جهت دار، حروف بر 
مبنای جهت خوانش متن که در فرهنگ های مختلف، متفاوت است در 
صفحه جای می گيرد. در این حالت توالی کلمات و یا عبارات در راستای 
انتقالی، در ساده ترین  اتفاق می افتد. در موقعيت  همين جهت خوانش 
شکل خود هر کلمه جایگزین کلمه قبلی می شود. درحالی که توالی در 
کلمات می تواند در راستای تحقق اهداف تایپوگرافی به صورت پراکنده با 
در نظرگرفتن جهت خوانش متن، در صفحه جای می گيرد. به طوری که 

مخاطب ضمن انتظارداشتن از موقعيت بعدی کلمات در صفحه، به دليل 
 Woolman & Belantoni,( نوع خوانش خاص خود، آن را دنبال کند

.)2001, 89
ریتم و ضربآهنگ: تکرار مداوم عناصر بصری، ریتم و سرعت ارائه ی 
 Woolman & Belantoni,( آن، ریتم و ضرباهنگ را به وجود می آورد
90 ,2001(، بنابراین، ریتم رابطه ای ميان عناصر مختلف در صفحه است 
که براساس تکرار اتفاق می افتد، با تغيير در کيفيات بصری مانند کنتراست، 

سرعت و غيره، ریتم و آهنگی متفاوت به وجود می آید.
در  به شدت  بصری،  عناصر  با  همراه  صدا،  وجود  و موسیقی:  صدا 
باورپذیری هر روایت تصویری اهميت دارد و نه تنها در ایجاد صدای مرتبط 
برای کنش واقع گرایانه سودمند است، بلکه برای صداهایی که ممکن است 
ویژگی های انتزاعی تر داستان، از قبيل اشاره به حاالت روانی یا عاطفي و 
عوام ناشناخته را بيان می کند، نيز مؤثر است )Wells, 2007, 37(. عناصر 
صوتی به سه گروه، کالم )دیالوگ، مونولوگ، صدای گوینده(، موسيقی 
متن و جلوه های صوتی تقسيم بندی می شوند. کالم )صدای گوینده( در 
آثاری که کارکرد اطالع رسانی دارند، بسيار تأثيرگذار است، چراکه مخاطب 
هم زمان با دیدن و توجه به تصاویر، اطالعات را شنيده و بهتر درک می کند. 
در اغلب آثار انتقادی نيز، استفاده از کالم با لحن کوبنده یا صدای بلند، 
شنيده می شود تا احساس بيشتری به مخاطب القا کند. جلوه های صوتی 
مانند صدای افتادن، شکستن، صدای آب و غيره نيز تکميل کننده ی متن 
و حرکت آن هستند. موسيقی می تواند تأثير عميقی بر احساسات انسانی 
داشته باشد. انسان ها واکنش های احساسی را از طریق موسيقی تجربه  

می کنند.

نخستین تایپوگرافی های متحرک انتقادی

با توجه به مشاهدات به عمل آمده در آثار تایپوگرافی متحرک، به 
نظر می رسد که نخستين آثار انتقادی، با ساخت کليپ های کوتاهی از 
مارتين  به عنوان مثال  است؛  آغازشده  سياسی-   اجتماعی  سخنرانی های 
لوترکينگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار و مبارز 
این سخنرانی ها توسط  انجام داد.  نژادی، سخنرانی های مهمی  تبعيض 

طرفداران او در غالب تایپوگرافی متحرک ساخته و منتشر می شدند.
از مهم ترین این سخنرانی ها، »رؤیایی دارم«22 بود که در راهپيمایی 
جنبش تساوی حقوق سياهان که در برابر بنای یاد بود آبراهام لينکلن در 
واشنگتن دی سی برگزار شد و از مهم ترین سخنرانی ها در تاریخ آمریکا به 
شمار می آید. این سخنرانی که در آن عبارت »رؤیایی دارم« تکرار می شد، 

تصویر 1- فریم کلیدی و میانی. مأخذ: )هوستتلر، 1396، 142(

)www.youtube.com تصویر 2- سخنرانی رویایی دارم، مارتین لوترکینگ، 1963. مأخذ: )اسکرین شات از
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انتقادی به نابرابری های موجود بود و آرزو و اميدواری خود را در مورد 
برابری و آزادی انسان ها را بيان می کرد.

ویدیوهایی از ترانه های اعتراضی23، نيز به وسيله ی تایپوگرافی متحرک 
ساخته شده است. آثار ضد جنگ جان لنون24، در دهه ی 70 بسيار مورد 
توجه قرار گرفت. »به صلح شانسی بده«25 که سرود آمریکایی ها عليه 
جنگ ویتنام بود، یکی از ترانه هایی است که آثار متعددی از آن ساخته 
شده است. همچنين ترانه های گروه پينک فلوید26 مورد توجه قرار گرفت و 
آثار زیادی توسط هواداران این گروه، ساخته شد. خشتی دیگر در دیوار27، 
با موضوع انتقاد به سيستم آموزشی و تدریس در مدارس شبانه روزی، از 

مشهورترین ترانه های این گروه است.
عالوه بر سخنرانی ها و ترانه های محبوب، دیالوگ های محبوب فيلم های 
نيز متحرک سازی  از متون کتاب های مشهور  سينمایی و قسمت هایی 
شد که بسياری از آن ها دارای مضامين یا لحن انتقادی هستند قطعه ی 
تلویزیون، از کتاب شعرهای تاد آلکات28 یکی از آثاری است که توسط 
بت فالتون29 ساخته شده است. این اثر رسانه ای مانند تلویزیون، سلطه ی 
رسانه ها بر زندگی، تفکر انسان ها و تشویق به مصرف گرایی را مورد انتقاد 
قبلی، در جریان  یا گفتار  نوشتار  از  آثار دیگری مستقل  قرار می دهد. 
جنبش های اجتماعی، فرهنگی و سياسی یا ابراز عقيده و مخالفت شخصی 
ساخته شده اند که اغلب مضامينی چون نژادپرستی، نابرابری جنسيتی، 

فمينيست، جنگ، مصرف گرایی، فاشيسم، برده داری و غيره هستند.
به شبکه ی  و دسترسی  کامپيوترهای شخصی  از عرضه ی  پيش  تا 
اینترنت، تلویزیون تنها رسانه ی تایپوگرافی های متحرک بود. آثار متحرک 
در غالب تبليغات تلویزیونی، ميان برنامه ها یا موزیک ویدیو بودند. پس 
از ورود اینترنت به عرصه ی جهانی، تایپوگرافی متحرک دیگر محدود به 
تلویزیون نبود. پيدایش شبکه های اجتماعی و وب سایت های بارگذاری 
رایگان ویدیو، باعث شد که این آثار مخاطب گسترده تری داشته باشند و 
طراحان راحت تر و سریع تر آثار خود را منتشر کنند. راه اندازی وب سایت 
یوتيوب30 در سال2005 انقالبی در دنيای ویدیویی آنالین رخ داد که با 
ارائه دسترسی ساده و رایگان باعث شد که این آثار مخاطبين زیادی از 
سراسر دنيا داشته باشند. همچنين شبکه ی اجتماعی فيس بوک، تحول 
بزرگی در فضای مجازی به وجود آورد که امکان و فضای بيشتری برای 
ابراز عقاید گوناگون و تعامالت و چالش های فرهنگی و سياسي ایجاد 
کرد. همچنين ویمئو31، تامبلر 32و پينترست33 نيز وب سایت های مهمی در 

انتشار آثار متحرک هستند.

تحلیل چند نمونه تایپوگرافی متحرک انتقادی
نمونه ی یکم: من هم آمریکایی هستم34

موضوع: تبعيض نژادی، زمان: 35 ثانيه
این اثر درباره ی تبعيض نژادی است و متن آن یکی از اشعار کوتاه 
زبان  از  می خونم«  رو  آمریکا  سرود  هم  »من  عنوان  با  هيوز  لنگستون 
یک برده ی سياه پوست است. قسمتی از متن این ویدئو چنين است: من 
»داداش تاریکه«م مهمون که مياد می فرسَتَنم تو آشپزخونه چيز بخورم، 
اما من می خندم و حسابی می لمبونم و هيکلو می سازم .فردا مهمون که 
بياد من همون جور سر ميز می مونم و اون وخ دیگه َدیّاری )هيچ کس( 
جيگرشو نداره که بم بگه برو تو آشپزخونه غذاتو بخور. حالی شون ميشه 
که من چه قدر خوشگلم و از خجالت خيس آب و عرق ميشن خب منم 

آمریکایی ام!
زبان  با  تأثيرگذار، درعين حال طنزگونه،  متن در غالب یک داستان 
صميمی روایت می شود و ظلم و تبعيضی که سفيدپوستان بر آن ها روا 
می دارند را توصيف می کند. انتقاد به صورت غيرمستقيم، با طعنه و زبان 
مقاومت  و  ایستادگی  پایان،  در  تلخی می پردازد.  روایت  تعریف  به  طنز 

سياه پوستان را در مقابل تبعيض و ظلم بيان می کند.
در این اثر از ترکيب فونت های بدون سریف بلند و فشرده که کاهش 
فونت  و  است  بخشيده  آن  به  متراکمی  بصری  انرژی  آن  ميان  فاصله 
 دست نویس استفاده شده است. در ابتدای متن برای دو نژاد متفاوت از 
بيانگر  بارنگ های متفاوت استفاده شده است. فونت یکسان  یک فونت 
یکسان بودن گونه ی هر دو است به این معنی که هر دو انسان هستند 
و ریشه ی مشترکی دارند و رنگ متفاوت، ظاهر متفاوت نژادها را تعریف 
می کند؛ اما در فریم های بعدی، زمانی که از تفاوت نژاد و تبعيض، سخن 
به ميان می آید، دو فونت متفاوت در کنار هم مشاهده می شود. جایگزینی 
حروف با فرم، در برخی کلمات مشاهده می شود، حرف o در حرکت به 

ساعت تبدیل می شود و حرف T با کارد و چنگال جایگزین می شود.
ترکيب رنگی در این ویدیو سياه، سفيد و والورهای خاکستری است. 
کلمه ی »تاریک« با رنگ سياه و کلمه ی »داداش« با رنگ روشن تر نمایان 
شده است که کاماًلً در راستای مفهوم جمله هستند. تفاوت ظاهری ميان 
رنگ  که  قسمتی  تنها  است.  بازنمایی شده  متفاوت  رنگ  دو  با  نژادها، 
متفاوتی مشاهده می شود، قسمت پایانی است که از بافت و رنگ پرچم 

تصویر3- ترانه ی به صلح شانسی بده از جان لنون. 
)www.youtube.com (مأخذ: )اسکرین شات ازwww.youtube.com تصویر4- من هم آمریکایی هستم. مأخذ: )اسکرین شات از
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آمریکا برای جمله ی من هم آمریکایی هستم، استفاده شده است.
در قسمت هایی از متن، از نمادهای تصویری مرتبط با متن استفاده 
شده است. تصاویر مهمان ها، درخت و ساعت که به صورت مستقيم به 
متن مرتبط هستند با رنگ سفيد و در کنار متن دیده می شوند. همچنين 
بافت و رنگ پرچم آمریکا در پایان اثر در ترکيب با متن مشاهده می شود. 
به طورکلی هيچ فرم تزیينی وجود ندارد و همه ی عناصر موجود در تصویر 
ازنظر معنا با موضوع مرتبط هستند. توالی سکانس ها انتقالی و جهت دار 
هستند. از حرکت های ساده روی حروف استفاده شده است و تنوعی در نوع 
حرکت حروف مشاهده نمی شود. در این اثر تنها صدای گوینده به صورت 
مونولوگ شنيده می شود. هيچ گونه موسيقی متن و جلوه های صوتی وجود 
ندارد. کالم گوینده در ابتدا با صدای بلند و لحن جدی شنيده می شود اما 

در قسمت های بعدی، لحن صميمی و دوستانه است.
نمونه ی دوم: مگر من زن نیستم؟35

موضوع: فمينيسم و برابری نژادی، زمان: 166 ثانيه.
متن اثر، سخنرانی انتقادی سوجورنر تروث در همایش حقوق زنان 
اوهایو است و درباره ی مردساالری و نگاه جامعه به زن و ضعيف نشان 
دادن زنان و تبعيض نژادی و بردگی سياه پوستان است. قسمتی از متن 

ویدیو چنين است: 
مردها می گویند زن ها برای سوارشدن به درشکه و رد شدن از جوی 
نياز به کمک دارند و باید هميشه بهترین جا را داشته باشند. ولی هيچ وقت 
از روی گودال، کسی به من کمک  موقع درشکه سوارشدن و رد شدن 
نکرده. اگر اولين زنی که خدا آفرید آن قدر قوی بود که یک تنه دنيا را 
زیرورو کند، این زن ها هم باهم باید بتوانند دنيا را سر جایش برگردانند، 
درست سر جایش؛ و حال که می خواهند چنين کنند، مردان بهتر است 

اجازه دهند.
اعتراض با داستان زندگی خود راوی آغاز می شود و با تأکيد بر جمله ی 
مگر من زن نيستم به طور انتقادی و طعنه آميز ادامه می یابد و به پایان 
می رسد. در این حين راوی با استفاده از مثال هایی از توانایی های بالقوه ی 
زنان سعی در نشان دادن اهميت و قدرت زنان و نقش آن ها در جامعه را 
دارد. لحن کنایی و طعنه آميز و طنز در تمام متن وجود دارد، در پایان در 

یک جمله با عنوان»اگر مردان اجازه بدهند« به طور صریح از مردان و رفتار 
آنان انتقاد می شود و رفتار مردساالرانه را دليل مشکالت زنان می نامد.

در فریم های آغازین، تمام جمله با حروف ضخيم نوشته شده است اما 
کلمه ی »زن« نازک و با اندازه ی بزرگ تر نوشته شده است که بازنمایش 
در  حروف  چيدمان  است.  آنان  قدرتمند بودن  حين  در  زنان  ظرافت 
قسمت هایی از متن حروف به صورت فرم هایی که در فریم های قبلی وجود 
دارد مصورسازی شده است تا ارتباط متن با قسمت های پيشين را نشان 
دهد. لی اوت حروف در تمام اثر در یک نقطه نيست. از پایين، باال، چپ و 
راست کادر و انواع حرکت ها استفاده شده است که متناسب با متن پرشور 

سخنرانی است.
آبی، زرد، سياه و نارنجی رنگ های پس زمينه هستند، این تنوع رنگ 
در سکانس های مختلف عالوه بر داللت بر گوناگونی نژاد زنان، باعث شده 
است که اثر از یکنواختی خارج شود. از نمادهای تصویری مرتبط با متن 
استفاده شده است. تصویر کالسکه، گودال، گل، زن باردار، ليوان و فيگور 
انسان که همگی به طور مستقيم به متن اشاره دارند و در راستای تسریع 

انتقال پيام هستند.
توالی سکانس ها انتقالی و جهت دار هستند. از حرکت های ریتميک، 
ساده و تشبيه ی روی حروف استفاده شده است. نوع حرکت حروف و سرعت 
حرکت بر اساس تنوع لحن گوینده و متن تغيير می کند. حرکت ها متن را 
باورپذیر کرده و باعث شده است که حس تبعيض، درعين حال قدرت زنان 
به مخاطب القا شود. در این اثر تنها صدای گوینده، بدون موسيقی متن و 
جلوه های صوتی استفاده شده است که صدای اصلی سخنرانی است. صدای 
خنده یا صحبت های بينندگان حاضر در سالن شنيده می شود که به صورت 

نوشتار درآمده است.
نمونه ی سوم: تلویزیون مخدر است36
موضوع: نقد فرهنگی، زمان:100 ثانيه

این اثر سلطه ی رسانه ها بر فرهنگ، زندگی و تفکر انسان ها را مورد 
انتقاد قرار می دهد و درباره ی اعتياد انسان معاصر به تلویزیون و به طورکلی 
رسانه ها است. متن اثر یکی از اشعار تاد آلکات با عنوان تلویزیون است. 

قسمتی از متن اثر چنين است:
»به من نگاه کن. به من نگاه کن. به من نگاه کن، به من نگاه کن، آیا 
به من نگاه می کنی؟ توجه تورو جلب می کنم؟ تو زندگی به چه چيزی 
نياز داری؟ به حمام؟ خوب بلند شو، به حمام برو، برگرد و دوباره نگاه 
به  برو  شو،  بلند  خوب.  خوردن؟  برای  چيزی  داری؟  نياز  چی  به  کن. 
آشپزخانه، چيزی بخور، برگرد و دوباره نگاه کن. من به خاطر تو اینجا 
هستم. بيست وچهار ساعت در روز، هفت روز هفته، من به خاطر تو اینجا 

هستم. من هيچ وقت تموم نميشم.«
گونه ی بيانی متن، طنز است و تمام جمالت از زبان تلویزیون گفته 
می شود. لحن گوینده تند و همراه با خشم و اعتراض است و به شکل 
غيرمستقيم سلطه ی تلویزیون بر زندگی انسان ها، روزمرگی و اعتياد دائم 
به تلویزیون و رسانه ها را مورد انتقاد قرار می دهد. حروف نوشتاری ضخيم 
و سریف دار که غالباً برای اعالن ها و تبليغات کليشه چوبی در قرن نوزدهم 
مورد استفاده قرار می گرفت در اندازه ی بزرگ، متناسب با لحن گوینده  
انتخاب شده اند. اندازه ی حروف به تدریج از سکانس های ابتدایی تا سکانس 

)www.vimeo.com تصویر5- مگر من زن نیستم؟ مأخذ: )اسکرین شات از
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پایانی بزرگ تر می شود، به همين ميزان صدای گوینده هم بلندتر و لحن 
تهاجمی می گيرد. جای کلمات در اغلب سکانس ها ثابت است و در وسط 
کادر قرار دارد، نوشتار ساده و بدون حرکت و با اندازه ی ثابت هستند. این 
نوع چيدمان و برخورد با نوشتار، مفهوم روزمرگی و تکرار را به مخاطب القا 
می کند. همچنين روایت را از زبان تلویزیون بودن اثر را باورپذیرتر می سازد.

هيچ فرمی به جز حروف در متن وجود ندارد و نوشتار به صورت ساده و 
بدون ترکيب با فرم هستند. تنها تصاویر موجود، تصاویر پس زمينه هستند 
که صحنه هایی از تبليغات، برنامه های تلویزیون، سریال ها و غيره هستند که 
هر کدام با توجه به متن انتخاب شده اند و تغيير آن ها با سرعت زیاد، حس 
عوض کردن کانال های تلویزیون را القا می کند. همچنين تنوع برنامه های 
تلویزیونی را نشان می دهد. نوع حرکت حروف، انتقالی و بدون جهت است. 
قبلی می شوند. کلمات  حروف جدید در هر سکانس، جایگزین حروف 
ساده و بدون هيچ حرکتی تنها در صفحه ظاهر می شوند. این حرکات 
ساده و یکنواخت و ثابت بودن جای کلمات، احساس روزمرگی و همچنين 
ثابت بودن تلویزیون در خانه را القا می کند. در این اثر از صدای گوینده 
به صورت مونولوگ استفاده شده است و متن با لحن تند و اعتراضی، با 

سرعت زیاد گفته می شود. جلوه های صوتی و موسيقی شنيده نمی شود.
نمونه ی چهارم: خشتی دیگر در دیوار3۷

موضوع: فرهنگی - اجتماعی، زمان:70 ثانيه
ساخته  فلوید  پينک  گروه  اعتراضی  ترانه های  از  یکی  برای  اثر  این 
شده است که درباره ی محيط انعطاف ناپذیر سيستم آموزشی مدرسه به 

خصوص مدارس شبانه روزی است. قسمتی از متن اثر چنين است:
افکار نمی  ما هيچ جور آموزش نمی خواهيم، ما هيچ جور کنترل 
خواهيم. در کالس گوشه و کنایه نيشدار موقوف. معلم ها، دست از سر بچه 
ها بردارید، آهای معلم ها، دست از سر یچه ها بردارید.  همه اینا روی هم 
رفته مثل خشت دیگه ای در دیوار می مونه، روی هم رفته همه شما مثل 

خشت دیگه ای در دیوار می مونين.
جمالت به طور مستقيم و از زبان دانش آموزان به شيوه ی تدریس 
معلمان و انعطاف ناپذیری محيط مدارس انتقاد می کند. در پایان متن، 
معلم ها به آجر دیگری از دیوار تشبيه می شوند. این دیوار ارجاع به دیوار 
برلين دارد که آلمان را به دو قسمت شرقی و غربی تقسيم کرده بود. 
درواقع  دیوار یک نام استعاری است که تداعی گر تنهایی و طردشدگی 
است، همچنين اشاره به زندان و خفقان دارد و محيط مدرسه را پشت 

دیوار و در زندان به تصویر می کشد.
حروف بدون سریف، ضخيم و با اندازه های بزرگ و بافت دار هستند، 
شبيه به حروف نوشته شده با گچ بر تخته سياه اند و با موضوع مدرسه در 
ارتباط بيشتری قرارگرفته اند. انتخاب حروف بيان گر و نوع ترکيب بندی و 
ساختار منظم نوشتار، حس یکنواختی و سختگيرانه ی محيط و سيستم 
آموزشی را القا می کند تمام کلمات با حروف بزرگ38 نوشته شده است و 
با یک فونت نوشته شده اند، تنها دو کلمه ی طعنه و بچه ها متفاوت نوشته 

شده اند که متناسب با احساس کلمات هستند.
 پس زمينه یک صفحه ی بافت دار خاکستری است که هم تخته سياه 
را القا می کند و هم حس دیوار و خفقان را منتقل می کند. به طورکلی از 
رنگ های سياه، سفيد، خاکستری استفاده شده است. زمينه ی خاکستری 
تيره و بافت دار، احساس دربند بودن، خفقان و یکنواختی را می نمایاند. 
نوشته  زرد  رنگ  با  معلم ها  و  طعنه  آموزش،  مانند  کلمات  از  بعضی 
شده اند که اخطاردهنده است و توجه مخاطب را به سه مسأله ی اصلی 
جلب می کند. حروف بر اساس هجای کلمات، نمایش داده می شوند که 
متناسب با ریتم موسيقی و کالم هستند. پس زمينه در قسمت هایی که 
تنها موسيقی شنيده می شود، متحرک است. در سکانس پایانی، کلمه ی 
آجر به دیوار برخورد می کند و حرکت افتادن دیوار مشاهده می شود که 
هم فروریختن دیوار برلين را تداعی می کند و هم اشاره ای به فروپاشی 
سيستم آموزشی و سنت شکنی دارد. موسيقی بخشی از اثر گروه پينک 
فلوید است که در سبک راک اجرا شده است و هيچ جلوه ی صوتی دیگری 

به آن افزوده نشده است.

.  ) www.youtube.com تصویر6- تلویزیون مخدر است.مأخذ: )اسکرین شات

تصویر۷- خشتی دیگر در دیوار، مگر من زن نیستم؟ 
    .  ) www.youtube.com مأخذ: )اسکرین شات
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ازآنجا که پژوهش پيش رو از نوع کيفی است و آثار انتقادی بسيار 
متنوعی وجود دارد و همچنين زبان ارتباطات بصری همواره در حال تغيير 
و تحول است، این نتایج قابل تعميم به همه ی آثار نيست؛ اما نتایج تحليل، 
گونه ها و رویکردهای خلق تایپوگرافی متحرک و چگونگی به کارگيری 
نشان  موردنظر،  نمونه های  در  را  انتقادی  مضامين  در  آن  ظرفيت های 
می دهد. در بيشتر نمونه های مورد تحليل، متن، از سخنرانی ها، اشعار یا 
متون ادبی استخراج شده است و مضامين آن ها در زمينه های متفاوتی 
نژاد و جنسيت، مسائل فرهنگی و  تبعيض  انتقادات اجتماعی،  ازجمله 
سياسی هستند. در متن آثار، از قالب های بيانی گوناگون همچون طنز، 
طعنه، کنایه، داستان پردازی و اطالع رسانی استفاده شده است. نمونه های 
بررسی شده به طور عمده دارای یک روایت و خط داستانی هستند. بيشتر 
آثار در ابتدا به شرح وضعيت موجود پرداخته و در پایان، پيشنهادی برای 
تغيير مسأله ی موردنظر ارائه می دهند یا با جمله ای الهام بخش و تأثيرگذار، 
تلنگری به مخاطب می زنند و به طور مشخص هدف ارائه ی راه حل را دنبال 

می کنند.
در غالب آثار برای بيان دقيق تر محتوا، از حروف تایپ فيس های بيان گر 
با  تایپ فيس متناسب  انتخاب  با  استفاده شده است. طراح  نمایشی  و 
مضمون اصلی، به حروف شخصيت و هویت بخشيده و با تغيير مکان 
حروف، اندازه و ضخامت، لحن کلمات را تغيير داده است. در برخی از آثار 
نيازی به حرکت های خاص یا تغيير اندازه نبوده و تنها با تغيير در زمان و 
سرعت، مفهوم موردنظر بيان شده است. اندازه و فواصل حروف در همه ی 
آثار به یک شکل وجود ندارد و هر اثر به تناسب موضوع، فرم، ترکيب بندی و 
ساختار و فضای کلی، برخورد متفاوتی دارد. کلمات در تمام آثار به راحتی 
قابل خواندن هستند و اندازه ی حروف، ضخامت و سرعت حرکت آن ها، در 
همه ی آثار به گونه ای است که مخاطب می تواند در زمان محدود به راحتی 

تمام کلمات را بخواند.
در عمده ی آثار، حرکات تشبيه ی روی حروف، برای مفاهيم انسانی 
استفاده شده است که باعث باورپذیری بيشتر روایت شده است و ارتباط 
از هر دو  مخاطب را با متن افزایش داده است. توالی سکانس ها عمدتاً 
صورت انتقالی و جهت دار بهره مند هستند و ترکيب بندی حروف، غالباً در 
سکانس های مختلف، تغيير یافته است. این امر اثر را از یکنواختی خارج 

کرده و شور و اشتياق بيشتری برای جلب توجه مخاطب ایجاد کرده است. 
در بيشتر نمونه های مورد تحليل، از کالم گوینده به صورت مونولوگ بهره 
گرفته شده است و تالش شده است که نوع حرکت، ریتم و ميزان سرعت 
حروف با صدای گوینده در هماهنگی و تعادل قرار گيرد. در برخی از آثار، 
موسيقی و جلوه های صوتی در تناسب با حروف و نوع حرکت استفاده 

شده است.
در تمام نمونه ها، از تصاویر ساده در کنار نوشتار استفاده شده است و 
تنها در یکی از نمونه ها فرم در کنار نوشتار وجود ندارد و پس زمينه دارای 
تصاویر است. زمينه ها در بيشتر آثار دارای رنگ های تخت هستند و هر اثر 
از تنوع رنگی محدود بهره برده است. رنگ غالب بيشتر آثار، خاکستری، 
سياه، سفيد و قرمز هستند. در بسياری از آثار از تغيير فضای رنگی برای 
جذاب تر شدن و عدم یکنواختی استفاده شده است. آثار با توجه به محتوای 
کلی، کوتاه یا طوالنی هستند، زمان آن ها از 35 ثانيه تا 309 ثانيه متفاوت 
است. در آثار کوتاه تر، تنوع رنگ و حرکت کم تری مشاهده می شود و در 
عوض، تنوع در تایپ فيس ها، اندازه و فواصل و نوع چيدمان آن ها، بيشتر 

موردتوجه قرار گرفته است.
از  برخورداری  با  متحرک  تایپوگرافی  گذشت،  نظر  از  که  چنان 
ظرفيت های بيانی و ارتباطی فراوان، ماهيتی چندبُعدی دارد و با زبان، 
جامعه، فرهنگ، سياست، وجوه بصری و حتی شنيداری در پيوند است. 
یک فرایند ميان رشته ای است که می تواند ميان متون ادبی، شعر، موسيقی، 
سينما و غيره ارتباط برقرار کند و به واسطه ی همين وجوه مختلف، زبان 
ارتباطی ویژه ای دارد که طراح کنشگر، مخاطب و جامعه را در تقابل با 
هم قرار می دهد. همچنين نشان می دهد که چطور انتخاب تایپ فيس 
ها، ضخامت، فاصله، نوع جهت، نوع حرکت، تغيير سرعت، ترکيب بندی، 
یا  آرام  بی تفاوت،  معترضانه،  لحن  ایجاد  با  می تواند  غيره  و  کادر  رنگ، 
سرکش دریافت مخاطب از معنا را آسان تر کند؛ چگونه یک متن متحرک، 
ایستا عمل  از یک متن  به واسطه ی روایتگری و داستان پردازی، مؤثرتر 
می کند؛ چگونه با انتقال آسان تر اطالعات به وسيله ی جذابيت های بصری و 
فرار از یکنواختی، اعتماد مخاطب را آسان تر جلب می کند و چطور می تواند 
به واسطه ی عناصر صوتی، در تکميل متن و عناصر بصری، صدای بلندتری 

برای فریادها و انتقادات طراحان کنشگر باشد.
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11. Analogous Motion.

12. Xisheng Wang.
13. J. Lee.
14. J. Forlizzi.
15. S.Hudson.
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20. Real Time.
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23. Protest song.
24. John Lennon
25. Give a chance to peace.
26. Pink Floyd.
27. Another Brick in the Wall typography.
28. Todd Alcott’s.
29. Beth Fulton.
30. www.Youtube.com
31. www.Vimeo.com
32. www.tumblr.com
33. www.Pinterest.co
34. I too am America
35. Aint i a women?
36. Television Is Drug.
37. Another Brick in the Wall.
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Along with the social changes of the twentieth century, a 
new critical trend has emerged in social and artistic fields. 
Graphic design, as well as other fields of visual commu-
nication, has been influenced by these developments and 
developed new functions and approaches. Typography has 
undergone many changes as one of the most important is-
sues and has not only been transformed by getting out of the 
traditional form, but has found special functions in social 
and social communication, which has become today one of 
the most important areas of visual communication .the re-
lationship between graphic design with different fields such 
as cinema and digital art is becoming more and more elabo-
rate. At the same time, by considering different aspects such 
as time, motion, and complementary non-visual elements 
like music to typography, its same to assume that were on 
the verge of acquiring a strong tool which can be manifest-
ed through kinetic typography.
The increasing popularity of animated typography with a 
variety of critical themes in recent decades raises the im-
portant question of what are the most important visual 
measures used in the design of animated typography and 
what strategies do they use to induce meaning? This study 
aims to study the most important visual animation strate-
gies for expressing critical meanings in animated typogra-
phy to study the visual elements in animated typography. 
And then, by analyzing examples of critical animated ty-
pography, he explores the visual capacities and capabili-
ties of animated typography in expressing concepts and 
especially critical themes. The sample community is works 
of animated typography with critical themes obtained by 
purposeful searches on video upload websites. The results 
show that kinetic typography has a great capacity to express 
critical narrations through society, culture, politics, and 
even auditory channels. Kinetic typography is an interdis-
ciplinary process that can communicate between literary 
texts, poetry, music, cinema, and etc. Kinetic typography 
has a special communication language which can facilitate 

the understandings of the audiences by adopting a critical, 
neutral, or placid tone. And there is a special communica-
tion language that confronts the actor, the audience and the 
community. It also shows how choosing a typeface, thick-
ness, distance, type of direction, type of movement, speed 
change, composition, color, frame, etc. can make sense of 
the meaning of an audience by creating a promising, indif-
ferent, slow, or rogue tone. An animated text, acting through 
narration and storytelling, acts more efficiently than a static 
text, and facilitates the trust of the audience by facilitating 
the transmission of information by visual appeal and eva-
sion of uniformity. It can be a louder voice for screams and 
critiques of the designer by acoustic elements, in complet-
ing text and visual elements
Also the results of sample analysis show that the most im-
portant features of Critical kinetic Typography works are: 
use of expressive letters, synchronization of the letter form 
with the content and message content, inconsistency in the 
size, style and weight of letters in message text, message 
readability in short time And limited, limited use of the figu-
rative image, and limited color variation in each sample.
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Kinetic Typography, Graphic Design, Critical Expression, 
Visual Communication.
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